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 يذلا .ءرصاّنلا نيعّملا ءرداقلا يوقلا هلل دمحلا

 اَرَقو هتاقاط هيف ٍبّكَرو ُهاَوَّسو ناسنإلا قلخ
 فال وةملعو

 يبنلا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو

 لك ىلإ قابسلا «ةوسألا لوسرلاو «ةودقلا
 هلا ىلعو «تالاحلا لبنأ ىلإ يداهلا «تاريخلا

 يح ةح

 . دعبو

 ينيد ملاعل أرقي نأ رمألا َلوأ ٌءرَملا شَهْدي دقف

 مولعو ثيدحلاو هقفلا يف ذاتسأو ءيحور دشرمو

 يولع دمحم /روتكدلا ديسلا وهو ةعيرشلا
 :ةبماجرللا نبع اسالك «يفسلا سكلاملا
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 ثحبلاب لوغشملا لجرلا وهو ء«تنييضايرلاو
 ةريسلاو «ةعونتملا ةعيرشلا مولعل ميلعتلاو سردلاو
 لوزي رمألا يف لمأتملا نكلو «ةرطعلا ةيوبنلا

 نم مَلَع ةّمه تناك ىتمف تقانأ ليلق دعب هبّجع

 م يولع دمحم ديسلاك رصعلا مالعأ

 وأ «لفاغلا ُهَّبني وأ «سرادلا عفني امم بناج

 عم هراهنو هليل شيعي يذلا وهو «كاريحلا دْشرُي

 ةيلومش اهيف ىريو ءهمّلِعو ْهِكي هدج ةريس
 الإ ريغ عدت ال ةيادهو «ةايحلا راطقأ قرختست

 نكلو «هنم ترذحو الإ ارش الو ءهيلع تلدو

 هرصبب يجزي «هلغاشم ّلك مغر «ليلجلا انخيش

 خويش نم هفالسأك- بعوتسيو «عفان قفأ لك ىلإ

 رطخيام لك مهلثم بعوتسي - يعرشلا ملعلا
 ملع نم ميركلا لوسرلا هيلإ قبس امم لابلاب
 سفنلاو .«ندبلاو حورلل بيردتو «ةيبرتو لمعو

 وهف اهدجو ىّنَأ «نمؤملا ةلاض ةمكحلاف لقعلاو
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 ىلع ريسي جهنملا اذه يف وهو ءاهب سانلا ىلوأ

 يكلاملا سابع يولع ديسلا ةمالعلا هدلاو لاونم

 داَوَرَو ملعلا لهأ هدادجأو « يكلاملا سابع هدجو

 . مولعلاو . . .هقفلاو ثحبلا

 نع هثيدح يف هدروأ ام أرقت نيح ٌُبجعَتَو

 همامتها نأ نظت ىتح . اهب مالسإلا ةيانعو «ةضايرلا

 نأو .ةفرعملا نم هدحو عرفلا اذه ناك ىفوألا

 .لاجملا اذه يف مهلاوقأ ركذ نيذلا فالسألا

 نكلو .بسحف اهنأشو ةضايرلاب نيصتخم اوناك
 مل ؛ليلجلا فلؤملا نأ كردت نيح لوزي بّجَعلا

 نيسرادلا نيب رصعلا ناونع حبصأ امب فتكي

 يف مهدهجو مهملعب شامكنالا نم نيملعملاو

 يف دحاو ىحنمب ءافتكالاو «ءقيض صصخت زيح

 هثحبو هلقعب حتفنا امنإو «ةفرعملاو ليصحتلا قافآ

 - ثيدحو ميدق - ديفمو عفان َُك ىلع هسردو

 .ةنودملا هروطس ةيعوسوملا هتفاقثل دهشت
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 نم هتجاح ثحبلا اذه يف ءىراقلا دجيسو
 .ةررحملا تاداهشتسالاو «ةرثانتملا تامولعملا

 ملع نع منت يتلا ةيكذلا ةبيجعلا تاطابنتسالاو

 اهب رخّز يتلاو «عفان بأدو «عصان يأرو «عساو

 ةرضاحم عوضوملا ساسأ ناك دقو «باتكلا اذه

 ةكمب يضايرلا ةدحولا يدان يف اهترضح
 هتربخ اهيف فظو فيكو اهراثا تيأرو «ةمركملا

 .بابشلا مّمه اهثادحأب زفحو ةيوبنلا ةريسلاب

 نأ تحرف مث ءاهقافا يف اًَعسيلو ءاهب اوسأتيل
 اهب عفتنيل «باتكلا اذه يف اهجارخإل هللا هقفو

 راكفألاو ةليمجلا يناعملاب ةرخاز يهف «سانلا

 ملِع ةلمجلاب يهو .ةقفوملا تاداهشتسالاو ةرينلا

 . هللا ءاش نإ كرابم ٌدهِجَو ءٌبيط ٌلمَعو «عفان

 لاطأو « هدوهجو انخيش ملع و هّللا كراب



4 

 «لايجألل ًاهيجوتو «ملعلل ًارشنو ةمألل ًاعفن هرمع

 «لمعلا بئادو ملعلا لاسلسب الإ ايحت ال يتلا

 .ةودقلا ليمجو «ةوسألا نسحو «لمعلا قداصو

 همولعبو هب انعفنو هاوقو هناعأو هللا هايحف

 ىنامي هذبع دمحعم . د

 ه7



 يتلا محي هنأ مشب

 ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 هحصو: هلا. "ىلعو لطحت اديس ةيلسرملا هفرشأ

 : نيعمجأ

 :دعب امأ

 يدان يف اهتيقلأ ةاريط انو اهلصأ ةلاسرلا هذهف

 كرابملا ناضمر رهش نم رشع عباسلا ةليل ةدحولا

 ءاملعلا نم ٍريفغ عمج روضحب ه6

 ةياعرل ةماعلا ةسائرلا ةياعرب هلك كلذو «ءابدألاو

 يكلملا ومسلا بحاص ةياعرب رخفت يتلا بابشلا
 .دالبلا ةمدخ يف هدوهجو دهف نب لصيف ريمألا

 .اعيمج مهيف هللا كراب

 ليلجلا ذاتسألا زيزعلا يخأ َيلع حرتقا دقو
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 اهيف رظنلا ديعأ نأ ينامي هدبع دمحم روتكدلا
 جيرحتو «.رداصملا ركذدو «.صوصنلا قيثوتب

 ريغو ةلخبترو تناك اهنأل ءاهعبطل «ثيداحألا

 ةعجارملا هذه ءانثأو .كلذب تمقف «ةبوتكم

 ةيملعلا ليلاحتلاو راكفألا ضعب , يلع تدرو

 اهتلجسف «ةيوبنلا رابخألاو صوصنلا نم ةيضايرلا

 هللا ءاش نإ ةماتلا ةدئافلا لصحتل .

 ةصلاخ اهلعجي نأو ءاهب عفني نأ هللا لأسن

 ىلع هللا ىلنصو « بيجم عيمس هنإ ميركلا ههجول

 ملسو هحعصو هلا ناعو نيتحلم انكم .

 هبتكو

 مارحلا دلبلاب فيرشلا ملعلا مداخ



 ١ *؟

 رضاحملا نع مّدقملا ةملك

 ديسلا روتكدلا ةليضف وه ةليللا انرضاحم

 . هللا هظفح

 رس اهلا :ناع لصح ىف ةعالمالا تاببازذلاو

 نيعت مث «فيرشلا رهزألا ةعماج نم هاروتكدلاو

 ةكس ةسكاشألا: ةفاشاولاوب ةيورفلا لكبر اهودك

 كراش .مارحلا دجسملاب يي .ةمركملا

 ةنجل سأرتو ةيجراخ تارمتؤم ةدع يف هتليضف

 .ةكلمملاب ميركلا نارقلا ةقباسم يف ىلوألا ميكحتلا

 ةيوبنلا ةريسلاو ريسفتلاو ثيدحلا ىف تافلؤم هل

 ةديدع تاالوجب فاط «ىمالسإلا عيرشتلا خيراتو
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 ايسا قرش بونج يفو يبرعلا جيلخلا لود يف
 ضعب اهب أشنأو ءايكرتو ايقيرفأ بونجو

 مكيلإ هترضاحم ءاقلإب لضفتي نأ لبقو «ءسرادملا

 نب لامج ذاتسألا يدانلا ةرادإ سلجم سيئر ةملك

 هتملك ةدحولا يدان سيئر يسنوت دعسأ :

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ِلِيَع هللادبع نب دمحم نيلسرملاو ءايبنألا فرشأ

 :دعبو هبحصو هلا ىلعو

 يكلام يولع دمحم ديسلا روتكدلا ةليضف

 ةيحتب مكييحأ روضحلا ةوخإلا ةداعسلا باحصأ

 :هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا مالسإلا

 ةليللا هذه يف ةدحولا يدان فرشتي ؛دعبو

 دمحم ديسلا روتكدلا ةليضف فيضتسيل ةكرابملا

 دحأو «ةبيبحلا اندالب مالعأ دحأ يكلام يولع
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 ءملعلا بالط نم ديدعلا هدي ىلع ذملتت نيذلا

 فاضتسا ةدحولا يدان تاطاشن نمض نمو

 هملع نم ةدافتسالل ةكرابملا ةليللا هذه هتليضف

 هللا وجرن ةليلجلا هحئاصنو ةرينلا هتاهيجوتو ريزغلا
 هل نيركاش ءهتانسح نازيم يف كلذ نوكي نأ

 .ةميركلا ةليللا هذه يف هروضحو هبواجت ميرك
 .ةوعدلا ةيبلت ىلع روضحلا ةداسلا ركشأ امك

 حلاصلا ملعلاب انعفني نأ ميظعلا هللا لأسأو

 ةمحرو مكيلع مالسلاو «ءديفملا عفانلا تقولاو

 . هتاكربو هللا



 : ىرخأ ةملك

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 «كرابملا روضحلا اذه ىلع عيمجلل ًاركش

 يفاقثلا طاشنلا ءايحإ يف ةدحولا يدان ةكراشمو

 ديسلا ةليضف عم نآلاو ماعلا اذهل يعامتجالاو

 ةميقلا هترضاحم يف يكلاملا يولع دمحم

 . (فينحلا نيدلاب ةضايرلا ةلص) :ناونعب





 و١

 مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 دمحم انبيبحو انالومو انديس نيلسرملا ديس ىلع

 امال آنك هلع اَل َكَمحْبم ل نيعمجأ هبحصو هلا ىلعو

 قرَدَص يل ّيمَأ بر ا» 4 ميِكحلا ميلا َتَنأ َكَنِإ انتل
 . * عىلوق أوهففي 6 ناَسْل نم دفع لذحأو *؟ رم ل ريو

 :لدعب امأ

 مكئنهأ ءاذه ءاقللا لوأ يف ماركلا ةداسلا اهيأ

 ةكرابملا يلايللا هذهب اعيمج نيملسملا ءىنهأو

 هناحبس هنأش لج ىلوملا ًالئاس «ناضمر يلايل

 ىلع رهشلا اذه مامتإ مكايإو انغلبُي نأ ىلاعتو
 انقفو امك هلأسأو «ىضري اًنع هب يذلا هجولا
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 ةحصلا عم همامتإل انقفوي نأ هنم هانمص ام مايصل

 مكلو انل مسقي نأو «قيفوتلاو حالفلاو ةيفاعلاو
  05بيصنلاو رفوألا ظحلا هتاكربو هتاريخ نم
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 ينثأ مث «.حاجنلاو حالفلاو قيفوتلا عم ربكألا

 اذه ىلع نيمئاقلا ءماركلا يناوخإل ركشلاب

 ىصخشل ةوعدلا هذه مههيجوت وفق يدانلا

 اذه ميظنت فا .ةرضاحملا هذه ءاقلإل « فيعضلا

 ةليللا هذه يف هلوقأس امب عفني نأ ىلاعتو هناحبس

 موقت يتلا يداونلا هذه نأ كلش الو .ةكرابملا

 ةددعتملا لئاسولا حتفو اهبيردتبو .ماسجألا ءانبب

 مظعأ نم نأ كش ال «ةيضايرلا ةطشنألا عاونأ نم

 ةطبترم هذهف «لوقعلا ٌفيِقثَت وه ءاهلجأو اهفئاظو
 يرتب كوبل :ةرسح فاقللا" الج نإق "ادلب .نفلن

 دقف «داتعم رمأ وه لب «ةزيزعب الو ةبيجعب الو
 بناجيب موقت يداونلاو تايعمجلا هذه تناك
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 ةيندبلا ةيبرتلا نيب كلذب عمجتف «يضايرلا اهطاشن

 ءميركو ٌميظع ٌرمأ اذهو «ةيبلقلاو ةيلقعلاو

 مهل ىلاعتو هناحبس هللا لأسن ريدقتلا قحتسيو

 ثدحتأ نأ ناوخإلا ينم بلط دقو «قيفوتلا

 عوضومب :

 فينحلا نيّدلا مامتهاو ةضايرلاب مالسإلا ةيانعا»

 (اهب

 نأ بحأ ءعوضوملا اذه يف لخدأ نأ لبقو

 الخدم نوكت ةمدقم كلذ يدي نيب لعجأ

 ةلأسمب نيّدلا طابترا ىدم نيبنل ءانعوضومل

 يه ةمدقملا هذهو .ةضايرلا :

 ةميظع فادهأو تاياغو ٌُتلاطم كانه نأ

 ةبولطمو ءاهسفن يف ةدومحم هذه «ةليبنو ةيلاغو

 دصاقملا «ةميظعلا ةيلكلا دصاقملا يهو ءًاعرش

 اهب تلزنو عئارشلا اهب تءاج يتلا ةعماجلا



 *؟ ٠

 ةدومحم اهنأ كش ال دصاقملا هذه «بتكلا

 عزانُي الو ءدحأ كلذ يف فلتخي الو «ةبولطمو
 . عزاتم كلذ يف

 هللا اضر :ةيلاعلا بلاطملا هذه سأر ىلعو

 نيفراعلل يلاعلا بولطملا وهو ىلاعتو هناحبس
 ةسيفن ىرخأ ٌبلاطم .«تبلطملا اذه لخديو «هللاب

 «نيدلا رشنو «ةعيرشلا ةماقإ :اهنم «ةيلاع
 ال ةيلاعلا بلاطملا هذهو «هللا ليبس يف داهجلاو

 يبأ نع ثيدحلا يف ءاج امك ةيلاغ اهنأ كش
 : للك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره

 نإ الأ .لزنملا غلب جلدأ نمو «جلدأ فاخ نم
 هاور .«ةنجلا هللا ةعلس نإ الأ «ةيلاغ هللا ةعلس
 8 وورتلا

 .اهنوبلطيو سانلا اهدصقي يتلا ةعاضبلا هلهف

 .7”ةهرالاح 84١2م - .ةمايقلا ةمص باتك «يذمرتلا نئس)ا 23(
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 يف مولا نولذبيو ءاهليصحت يف نودهتجيو

 تمظَع الو تفرش ام ةنجلا يهو ءاهبابسأ قيقحت

 لولحو هللا نم اهيف برقا لوصحل لإ تمد الو
 ءاج كلذلو كك هللا لوسر ةّيعمو ءاهيف ناوضرلا
 هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع ثيدحلا يف

 ىلاعتو كرابت هللا نإ» :ِلكك هللا لوسر لاق :لاق

 كيبل 'نولوقيف ؛ «ةنجلا لهأ اي :ةنجلا لهأل لوقي

 :نولوقيف ؟متيضر له :لوقيف ءكيَّدعَسو انبر
 ا ل

 .كلذ نم لضفأ مكيطعأ انأ :لوقيف ؟كقلخ

 ؟كلذ نم لضفأ ٍءيش ّيأو براي :نولوقيف
 مكيلع طخسأ الف «يناوضر مكيلع لحأ :لوقيف

 . فراخبلا ةاوو واذن

 وهو «ىيعسلا ةياغ ىهتنم وه ناوضرلا اذهف

 ءرانلاو ةنجلا ةفص باب «قافقرلا باتك «يراخبلا حيحصالا 6



” 

 يلاعلا دصقملا وهو ؛.هللاب نوفراعلا هبلطي يذلا

 هَل ّوُهَو «ةّمهلا ٌّولعو سفنلا ّولع ىلع لدي يذلا
 اهيف سانلا ىعسي ءهيلإ يدؤت ٌةميظَع لئاسو
 كش ال لئاسولا هذهو ءاهليصحت يف نودهتجيو

 هذه نوكت نأ طرشب ءدصاقملا هذه مكح اهل نأ

 اهديّوُت ةيمالسإلا ةعيرشلا نإف «ةدومحم لئاسولا
 .عورشملا دومحملا لاتقلا ناك اذهلو ءاهُحَحصَتَو
 الو .ءبرحلل ال «هللا ليبس يف لاتقلا وه
 .يفشتلل الو رصنلل الو «ةبلغلل الو «ةيبصعلل

 الأ ءريبك ميظع ماس ٍدوصقمو ٍلاغ ٍفدهل امنإو
 هللا ةملك نركلو نلاعتو هناحبس هللا اضر وهو

 ءاداهج مالسإلا ةامَس يذلا وه اذهو «ايلعلا يه

 نأ لكك انل نّيَبُي انه نمو ءهيلع ٌتحو ءهعّرشو
 ليبنلا فدهلا اذهلو ةياغلا هذهل ناك اذإ لاتقلا
 وأ ةّيمحلل ناك اذإ امأ ءهللا ليبس يف وهف ميظعلا
 ٌلطَب اذه ءعاجش اذه :سانلا لوقيل وأ ةيبصعلل
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 ءانالف حرطو ًانالف لتاقو ءاذك عنصو اذك لعف

 دقو «هللا ليبس يف ًّداهجلا سيل اذهف «ًانالف زرابو

 يضر يرعشألا ىسوم يبأ نع ثيدحلا يف ءاج
 كو يبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق هنع ىلاعت هللا

 نإف ؟هللا ليبس يف لاتقلا ام ءهللا لوسر اي :لاقف

 هيلإ عفرف ةّيمَح لتاقُيَو ءابْضَع لتاَقُي اندحأ
 يه هللا ةملك نوكتل لتاق نَم» :لاقف ءهسأر

 .'ىراغبلا ةاور..ء الغلا ليبس يف وهف ءايلعلا

 هذه مدخت يتلا لئاسولا نأ ملعن انه نمو

 اذإ ءةدومحم اضيأ يه «ءةدومحملا دصاقملا

 ةلصوم تناك اذإو ءًايّلك ًاطابترا اهب ةطبترم تناك

 انت اهي انقحت اهل ةقلحسو هدصاقنلا هذول

 مئاق وهو لاني نم باي .ملعلا باتك ؟يراخبلا حيحصا 000

 .اسلاج املاع
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 عاونأب نلودهتجيو نوموقيو تكنوريسي مهلماعتو

 يف لاوحألاو فارعألاو تاداعلا نم «ةددعتم

 نتاسوب مهنيب اميف مهطاشنو مهلماعتو ء مهتايح

 دصاقم ىلإ اههجوف «ةفلتخم تايفيكو ةددعتم
 .ةريبكو ةليلج فادهأل «ةيماس تاياغو «ةيلاع

 نوكت لئاسولا هذه َّنأ مهل نيبف مالسإلا ءاج

 ءاج .دصاقملا كلتب تطبترا اذإ «ةربتعمو ةيعرش

 ءاهحقنو ءاهبذهو «لئاسولا كلت ححصف مالسإلا

 كلذ يف اهرمثتساو ءريخلاو قحلا ةمدخل اهفظوو

 ءأضيأ ةدومحم ةيعرش لئاسو اهربتعاو «بابلا
 ناشتاإلا «باتثو «ةدوهشملا اهنديضاقف“ نانا

 .دصاقملا كلت ىلع ُباَُي امك ءاهيلع

 ىلإ :يذوت ةليشو» زد نأ هادف قسم سلو يدل سا ٠
 تناك امهم انيق ةدومحم ىه («ءةدومحم ةياغ

 يف عوقولا ىلإ انرجي كلذ نآل ءاهمكحَو اهتفص ًه >2 ىسب اش سل و[ 0 ور
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 يتلا ٍقّرطلا باكترا ىلإو «ةعونمملا لئاسولا

 تاياغلا ىلإ لوصولا ىوعدب «ةعورشمب تسيل

 ال نمم كيثك حّجِبتَي انهو «ةدومحملا دصاقملاو

 :(ةليسولا ورب ةناغلا): «نولوفف+ اهات ةوانحو

 يدؤت ةليسو َّلك َّنِإ لوقن نأ ٌحصَي ال :لوقأ

 يف 0 الإ .«ةعورشم يه «ةدومحم ةياغ ىلإ

 نينوُتفَملا نم ريثك اهب ثدحتي ةفورعم ةبيصم

 ءال «(ةليسولا رربت ةياغلا) َّنأ يهو «ةراضحلاب

 ةعورشم ِةياَغ ىلإ يدؤت يتلا ةليسولا :لوقن امنإو
 صنلاب ةعورشم نوكت نأ دب ال ءدوُمحَم دوصقمو

 ةدومحم ريصت ذئنيحو «ةعونمم نوكت ال اهنأ وأ

 اهل نويلوصألا لوقي امك لئاسولاو «ةعورشم

 لئاسولا هذه تناك اذإ ؟ىتم ءدصاقملا مكح

 بلاطملا كلت ىلإ يدؤتو «ةدومحمو ةعورشم

 ثيح نم 00 اهل نإف ةعورشملا ةدومحملا

 ثيح نمو 6 ضاوي اهنإ هقييح ةرهو .ةبولطم اهنإ
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 رجألا اهيلع ذخأيو ءاهيلع ُباَتُي ناسنإلا َّنأ
 .باوثلاو

 نيّدلا ةلص نع لوقت ةمدقملا هذه دعب

 : ةضايرلاب

 «لئاسولا نم ةقيقحلا يف يه ةضايرلا َّنِ
 فادهألا نم يه الو «تاياغلا نم يه تسيلو

 ةبولطم يه امنإو ءاهتاذل ةدوصقملا بلاطملاو
 ال ةمولعملا هذهو «ةيماس تاياغو «ةليبن فادهأل

 ءانبابشو اندالوأ ىلإ اهلقنن نأو ءاهمهفن نأ ذب

 نم اهيف امو ةيضايرلا ةيبرتلا هذه نأ مهل نّيِبَن نأب
 نأ كش ال ءةفلتخم ةددعتم عاونأو طاشن

 ىلإ لوصولا وه اهنم فدهلا نأو اهنم بولطملا
 ء«ميظع دوصقم ىلإو «دومحم دوصقمو «ةليبن ةياغ

 ةقارطلا هده تناكو. تاسولا هده تناك كالذلو
 يف ريست اهنا ماد أم «ةعورشمو ةبولطمو ةدومحم
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 «ناديملا اذه يف رودت اهنأ ماد امو «كلفلا اذه

 نمو «ةعورشم اهنأ ثيح نم اهمكح اهل نإف

 . ةبولطم ًاضيأ اهنأ ثيح
 بهاوم برعلا دنع دجوو مالسإلا ءاج

 نكت مل اهنكل «ةددعتم ةينف تاراهمو «ةميظع

 تناك امنإو «ةعفانلا ةحلصملل الو «ريخلل َةَفظَوُم

 ناك ٌمركلاو ةّيمَح تناك ةعاجّشلاف ءًاردَه ُثهذت

 وأ ةليبقلا لجأل تناك ةريغلا وأ ةَءوَرُلاو «ًافرَس

 هذه رمثتساف مالسإلا ءاجف «ةّيلبقلا ةّيبصعلا

 «ريخلا ىلإ اههّجوو اهفظوو اهاّمنو «بهاوملا

 نأ لجأل كلذو ءميظعلا باوثلا اهيلع لعجو

 هنوبحي قيرط نم ٌربلاو ريخلا ىلع سانلا لبقُي

 ةحارو ةعتم كلذ يف مهل نوكيف ُهَتوُفلأيَو

 ال ًاضيأ اذهو ءاهيلع نوباثيو «مهطاشن ددجتيو

 لجأل مث «ةليلجلا ةيلاعلا دصاقملا نم اهنأ كش

 برعلاف ءعفنلا ىلإو ريخلا ىلإ اهب اولصوتي نأ
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 وه امكو .مكيدل مولعم وه امك لبق نم اوناك
 .ةعاجشلا مهيدل تناك  برعلا خيرات يف مولعم

 نوجرخيَو نوزراَبُيَو نولتاَقيو َنوُبِراَحَي

 .«بهنلاو بلسلاو لتقلل نوجرخيو «تاراغلل
 نأ ٌمولعمو ءراوجلا ظفحو .راجلاو رادلا ةيامحو
 .ةوقلاو ةعاجشلاب الإ متي ال اذه

 بِّذهو ةعاجشلا هذه بذه مالسإلا ءاج املف
 . . لاتقلا يف «ةراهملا هذه بّذهو «ةوقلا هذه
 اهلعجو ءريخلل ةفظوُم اهلعجو .برحلا يفو
 ريح ىلإ لوصولل اهلعجو هللا ةملك ءالعإل
 | .ليبت فدهَو «ميظَع

 ريثك دنعو ًاضيأ برعلا دجوف مالسإلا ءاج
 هبذهو ءاجف ءهب نوروهشم مهو ٌمركلا مهنم
 :ِدلِكَك لاقف ءريخلا ىلإ هفظوو هححصو هحقنو
 هراج مركيلف ءرخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم"
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 ''ملسمو يراخبلا هاور «هفيض مركيلف

 . مركلاب ًاطبترُم ناميإلا لعجف

 مهنأش نم ناك امل ءبرحلاو لاتقلا كلذكو

 لعجو «ريخلل هفظوو ء«ءهللا ةملك ءالعإل هلعجو

 دهاجملا وهف ءايلعلا يه هللا ةملك نوكتل لتاق نم

 .ةيلاعلا تاجردلاب زومي يذلا وهو هللا ليبس يف

 فدو « ديهش وهف هلام لود لتق نم لعجو

 لهألا نعو لاملا نعو سئفهنلا نع ةيمحلا هذه

 . ميظعلا يلاغلا ليبنلا

 برعلا دنع تناك ةريغلا. ..ةريغلا كلذك

 « فيضلا ماركإ باب «بدألا باتك «يراخبلا حيحصاا )001(

 ماركإ ىلع ثحلا باب «ءناميإلا باتك «ملسم حيحص»و

 . ملسمل ظفللاو (ةريره يبأ نع امهالك «فيضلاو راجلا



 و

 هذه لعج هنكل ءمهقالخأ نم يهو ءةفورعم

 لهألا ةيامحل تناك اذإ ءهللا ليبس يف ةريغلا

 انك للا تنافر قله ةريعلاو «نيدلا :لامعلو
 ؟دعس ةريغ نم نوبجعتأ» دعس ثيدح ىف ءاج

 .''”يراخبلا هاآور (ىنم ريغأ هللاو (« هلم ريغأ انآل

 يتلا ضارعألاو مراحملا ىلع ةريغلا لعجف

 ليبس يف اهلعج ءاهيلع راغيو ناسنإلا اهل كرحتي
 . هللا

 يناعملا هذهل كرحتي هترطفب ناسنإلا نأ عم

 براحييَو روع اهل همدو ءروثيو ء.دصاقملاو

 لدعب شطبيو «كالهلل صضرعتيو حفانيو لتاقُيَو
 كرحتي ال يذلا نإ لب ةيبصَعو 100 ؛ملَظَو

 افا .هةءورملا ندع .ةةلوجرلا .نمتاتا ءاذهل
 قالخألا كلت َلوُصَُأ رقأو مالسإلا ءاجف ءسيسخ

 .ةريغلا باب .حاكنلا باتك «يراخبلا حيحصا)ا 000
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 .«ةيعرشلا ىيناعملل اههجوو ء«ةزيزعلا ةيلاعلا

 هلجأ نم ةروثلاو «ةدومحم اذه يف ةريَغلا تراصف

 كلذ عمجيو «ةداهش هليبس يف لتقلاو «ةعورشم

 هلام نود لبق نم» فيرشلا يوبنلا ثيدحلا هلك

 نمو ءديهش وهف هنيد نود ّلتق نمو ءديهش وهف

 وهف هلهأ نود ّلتق نمو «ديهش وهف همد نود تق

 ثيدح :لاقو يذمرتلاو دواد وأ ةاووب نييك

 نود ا «هلهأ نود» :هلوقو أ ' ”حيحص نسح

 . هضرع

 ةيبركل «ةليلخ ةساسو ٌميَظَع ٌريخ هيف اذهو

 عم «ةكربلاو ريخلا قيرط يف اهب كولسلاو سفنلا

 .ةذللاو ةعتملا اهيف دِجَي يتلا ةيسفنلا هتبغر عابشإ

 «صوصللا لاتق يف باب «ةنسلا باتك «دواد ىبأ نئس» )١(

 لتق نم يف ءاجام باب «تايدلا باتك «يذمرتلا نئس»و
 ظفللاوب ادي ني نشطت قع اهدا دوف رين ةلانحثوو
 . يذمرتلل



 ف

 كلذب ديفتسيو ء«ةريثك ٌعفانم كلذب ققحتيف

 - اهسأر ىلع يتأي «ةريبك مئانغو ةميظع بساكم
 هللا اضر - ةليبنلا ةياغلاو يلصألا دوصقملا وهو

 حلاصم قيقحت كلذ دعب يتأيو «ىلاعتو هناحبس

 «عمتجملا مدخت يتلا ةماعلا ةعفنملا :اهنم ةريثك

 ءةيسفنلا ةبغرلا عابشإب ةصاخلا ةعفنملا :اهنمو
 ريغو «ناسنإلا مدخت يتلا ةيتاذلا ةعتملا قيقحتو

 . عفانملا نم كلذ

 يتلا ةيناسنإلا قالخألا نم ًاريثك نأ : لصاحلاو
 «تافصلاو تاداعلاو «برعلا دنع ةدوجوم تناك

 ًاباوبأ اهلعجو ءريخلا ىلإ اههجوو «مالسإلا اهبذه
 ايل تكلا ««ةيماسس. تفادغاوب .ةلين“ فناناغل

 ىلع مهعيجشتو ءاهيف سانلا بيغرتو اهب رمألاو
 ةغبصلاب اهغبَص يف فاك ردقلا اذهو ءاهئادأ

 هللا نم باوثلا كلذ ىلع بتر اذإف .ةيعرشلا

 ءاهيلع سانلا لابقإ داز .ةرخآلا يف رجألاو
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 . ىوقتلل برقأو ىوقأو غلبأ اهيف مهتين تراصو

 الب قافنإلاو مركلاب نوفورعم مهتعيبطب مهنإ

 ليبسلا اذه لوح نوكي دق نكل «دويف الو دودح

 ءايرو ةرخافمو ةاهاّبم نم ءةدساف دصاقم

 هه نس سلخ اذإ هنا تلاقلاو .(ةنارسإو

 نكل «ةياغالو ةين الب ءاره ًالمع ىقبي ءدسافملا

 نم هلعجو ناميإلاب هطبرو مالسإلا هب رمأ امل

 نمؤي ناك نم» :ِةْيِكي لوقي امنيح هلاصخو هبعش

 نمؤي ناك نمو ؛هراج مركيلف رخآلا مويلاو هللاب

 كلذ ريغو «''"هفيض مركيلف رخآلا مويلاو هللاب

 الاقرب كلذ“ ىلع ىننانلا .لقأ :يفيداعلالا ىف
 دلو ةعينو ةقوي اميلظع

 وهو «ةيمحلاو ةريغلاب نوفورعم مهتعيبطب مهنإ
 5 1 يو
 هب لومصتي اوناك برعلاو « ميظع يلوجر قلحخ
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 دويق الب رئاشعلا عطقتو ءءامدلا هليبس يف ٌقارَتَو
 ظفحي ام هنم رقأ «مالسإلا ءاج املف ءدودح الو

 بدألا دودح يف ضرعلاو لاملاو مدلاو سفنلا

 بترو «ةريغلا ىلع ثحو «.فاصنإلاو لدعلاو

 يف ةريغلا تراصو «هللا دنع باوثلاو رجألا اهيلع

 . (هللا ليبس) كلف يف وردت بابلا اذه

 تناك يتلا قالخألا نم ريثك يف لوقت اذكهو
 اههّجوو اهفظوف مالسإلا ءاج «برعلا دنع ةعئاش

 هجو كلذب دارأ اذإ ءاهلعف نم باثأو ءريخلا ىلإ

 «ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ برقلا كلذب دارأو هللا

 ال اذه .باوثلاو رجألا كلذ ىلع هل لعجو

 نيدلا اذه تافص مظعأو لجأ نم كش

 . فينحلا

 دنع تناك ةَّيقْلُح تافص ىلإ كلذ دعب ءاج مث

 عاونأ نم كلذ ريغو ةوقلا نم .ءةروهشم برعلا
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 وأ اذه يدانلاو «مويلا اهارن يتلا ةيندبلا ةضايرلا

 تاقباسملا نم اهب ماقت ؛يداونلا نم هريغ
 .«قابسلاو «ةعراصملاو «ةزرابملاو «ةيسورفلاو

 نم كلذ ريغو مدقلا ةركو ء«ةحابسلاو .يمرلاو

 ءطاشنلا ىلإ وعدت يتلا ةيضايرلا ةطشنألا

 تاراهملاو «ةيمسجلا بهاوملا ةيمنت اهب لصحتو

 باب يه يتلا ةيمسجلا ةوقلا اهب ديزتو «ةيكرحلا
 انديس امهنيب طبر اذهلو «ةيلقعلا ىوقلا ومنل

 ىلإ ّبحأو ريخ ّيوقلا نمؤملا» :هلوقب ِةَِي دمحم
 نأ لا كس ةاوو ةةتعفلا :نموملا ىف لا

 امأ «هريغل هفعضو «هسفنل هناميإ فيعضلا نمؤملا

 هنيدل هتوقو هسفنل هناميإف يوقلا نمؤملا

 .ةعمتجمو

 كرتو ةوقلاب رمألا ف بأي .ردقلا باتك (ملسم حيحصاا 200(

 .اعوفرم ةريره يبأ نع .زجعلا



 نا

 نم برعلا هيلع ناك ام ضعب مالسإلا ّرقأ دقو
 فدهو ةياغ اهنأ رابتعا ىلع ال «ةضايرلا نوئش
 فدهلا تفلاخ دق نوكت كلذب اهنأل «هيلإ ىعسي

 يهو «ةديجملا ةيدمحملا ةلاسرلا هذه نم ىمسألا

 ال رامعإلا اذهو ءهدحو هللا ةدابعب ضرألا رامعإ

 .ةوقلا نم هيف َّدُب ال لب ءفعضلا عم نوكي

 اذهو «حيورت يهف «ةليسو اهنأ رابتعا ىلع لب
 نم ّلكيو لمي بلقلا َّنأل ءيرورض حيورتلا
 مرك يلع انديس لاق ءالصتم دحاولا ءىشلا لمع

 اهك رمت اهنا“ «هنولقلا ة ذنوب اودجأ):ةيعبو: هللا

 : ثيدحلا يفو - ٌلكت:يأ َلّمتو - ''(نادبألا لمت

 ."'”يمليدلا هاور «ةعاس ةعاس بولقلا اوحور»

 (ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا حتف» يف يوانملا هركذ )١(

 ):6١(.

 هللا يضر سنأ نع )١4١”(: ثيدح «سودرفلا دنسم» (؟)

 . ةلعع
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 حيورتلا هنمف ءروصلا دّدعتم اذه حيورتلاو

 «نارقلا ةءارقو ىلاعت هللا ركذب كلذو ءيحورلا

 ام ضعب لوانتب «ينهذلاو يلقعلا حيورتلا هنمو

 .ةمهلا عفرو «بدألاو رعشلا نم نهذلا يلسُي

 ثاّدحإف ءمالسإلا يف ةوقلا ملاعم راهظإو

 هيلع ناك امل ناسنإلا دوع لعجي حيورتتلا

 وبأ لاق «ىوقأ ةّمهو ةطشن حوربو «ًاددجتُم

 وهللا - لطابلا ضعبب يداؤف جل ينإ) : ءادردل(

 .؟'”(قحلل طشنأل  رئاجلا

 اذه قاقحإل داهجلا عرشف «ةداعسلاو ملعلاو

 هثبو «ملعلاو ريخلاو ىدهلا كلذ رشنو ءقحلا

 لطابلا لاطبإو .سانلا ىلإ هلاصيإو هميلعتو

 (ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا حتف» يف يرانملا هركذ 0غ(

 )5:5٠١(.
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 ديأ كلذل ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو

 ةطشنألا نم يناعملا هذهب لصتي ام َّلَك مالسإلا

 بابلا اذه مدخت يتلا «نونفلاو تاراهملاو

 ءهيف سانلا بغرتو هنوصتو هظفحتو «هققحتو

 .هتبحم مهبولق يف سرغتو ء«هيلإ مهوعدتو

 باوثلاو رجألا هيلع بترو «هب رمأو ٌةَعرشف

 .ةيورخألاو ةيويندلا «ةليلجلا ةميظعلا دئاوفلاو

 : داع. .ةداكلا» هه“ اذينوب ف ةيوتعملا و: ةنيهلا

 هللا ىلع لابقإلاو ءَةحاَر ةعاطلاو «ًةعتم ةدابعلاو

 ةعراسملا هناك اذهلو هلل ةغر .ىلاعتو هناك

 ريخلا :قيدايس .نفا ينس :ةيفاتملاو. ةقاسفلاو

 فقاوملا كلذ يف مهلو «ةدوهشم حلاصلا لمعلاو

 ٍرخفو ٍفرَّشب خيراتلا اهنع ثدحتي يتلا ةميظعلا
 يف الو ةقباسلا ممألا يف فرعُي ملام .«ٍقدصَو

 . ةمدقتملا عئارشلا
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 : ىمّرلا

 وهرب + نسرلا ةكيملا :ةضايرلا دفنا رمز
 «ةريبك ةميظع ةيانع هب مهلو برعلا دنع ٌفورعَم
 نازيم ناك يذلا برحلاو لاتقلا لوصأ نم هنأل

 .مهدنع فرشلاو زعلاو رخفلا ماسأو «ةلوجرلا

 ءاج املف ءايمار اسراف نوكي نأ دب ال عاجشلاف

 هنع ءاج دقو ءاهب ٌمتهاو ةيامرلاب ىنتعا مالسإلا

 ريخ نم هنإف «يمّرلاب مكيلع» :لاق هنأ هلك
 07 ملا فاو . (مكوُهَل

 ب مُهَل اوَدِعأَو» :ةيآ هلك يبنلا رّسف دقو
 ةوقلا َّنِإ الأ» :ِللكي لاق * َوَّيَم ني مُّثَعطَتْس

 ."'ملسم هاور .«يمرلا ةوقلا نإ الأ . .يمرلا

 لاجرو : «عمجملا» يف لاق )١١557(4« ثيدح ة4رازبلا دنسم» )١(

 .ةقث وهو «ثيللا نبا متاح الخ . حيحصلا لاجر رازبلا

 .(558:0) دئاوزلا عمجم .ها

 ةبقع نع «يمرلا لضف باب ةرامإلا باتك ؛ملسم حيحص» (؟)
 . هنع هللا يضر رماع نب
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 ناك لكك يبنلا َّنأ : يمرلاب مالسإلا ةيانع نمو

 كلذ ربتعيو «هنايسنو هلامهإو هكرت نع ىهني

 رماع نب ةبقع نع ثيدحلا يف ءاج دقف .ةيصعم
 : ةّنجلا ةثالث دحاولا مهسلاب ُلَخدُي هللا َّنِإ) :هعفر

 .هب يمارلاو ءريخلا هتعنص يف بستحي هعناَص

 نم ّيلإ ٌبحأ اومرت نأو ءاوبكراو اومراف «ُهَلبتُمَو
 . "واد وبأ هاور :فكيدحتلا .ةاوكرت نأ

 .هنع ةبغر هملع دعب يمرلا كرت نمو» :هيفو

 .«اهرفك ةمعن اهنإف

 :هعفر رماع نب ةبقع نع رخا هجو نم ملسملو
 دقف وأ ءاثم سيلف «هكرت مث ىيمرلا ملع نم»

 دقف» :ظفلب هجام نبا هاورو .''"ىصع
0 

 .ىمرلا ىف باب .داهجلا باتك «دواد ىبأ نئس» ()

 . ىمرلا لضف باب ةرامإلا باتك «ملسم حيحصاا )3

 . هللأ ليبس ىف ىمرلا باب «.داهجلا باتك («هجام نبأ نئسا) 22
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 مدلا مهطاشن هسفنب ىعري لك ناك دقو

 مهل وعديو «يمرلا ىلع نرمتلل هب نوموقي

 ءارجإو هدهاعت ىلع مهثحيو .«كلذ ىلع مهبيثيو

 : ثيدحلا يف ءاج دقف «هوسني الثل هيلع نيرامتلا

 يبنلا لاقف «نولضتني رفن ىلع ّرم ِةلَك يبنلا ّنأ

 ءايمار ناك مكابأ نإف «ليعامسإ ينب اومرا» :ِهنِي

 . «نالف ينب عم انأو

 لاقف .مهيديأب نيقيرفلا دحأ كسمأف :لاق

 اي :اولاق ««؟نومرت ال مكل ام» :ِةّلَك هللا لوسر

 : 245 يبنلا لاقف ؟مهعم تنأو يمرن «هللا لوسر

 ا ىراشلا ةاوو .«مكلك مكعم انأف ءاومرا»

 .ةمهم لئاسم انل نّيبي ثيدحلا اذهو

 ميظعلا بدألا نم ةباحصلا هيلع ناك ام :اهنم

 . لِي هللا لوسر عم

 )١( ىلاعت هلوق باب «ءايبنألا ثيداحأ باتك «يراخبلا حيحص» :
 .ليعامسإ باتكلا يف ركذاو» ..4.
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 يبيردتلا طاشنلا اذهب ٌكِلكَك همامتها :اهنمو

 وحعلا قحتست يتلا ةمهملا رومألا نم هرابتعاو «ميظعلا

 ىلع بترتي امل « هتفو نم 1 اهل لعجي نأ

 . ةليلجلا حلاصملاو ةريبكلا عفانملا نم كلذ

 تافصلا نم يللي هب ىلحتي ناك ام :اهنمو

 هنأ اهنع لوقن نأ قحتست يتلا ةميظعلا ةيلامكلا

 هماقم ناك نإو ««ةيلاع ةيضاير حور اذ» ناك ّخيِيكَع

 نم عنام ال نكل .فصولا اذه نم لجأ هي

 . هلاجم ىف انمد ام همادختسا

 : يهو اهظحالت نأ قش 1 1 انهو

 92 نيتميظع نيتدئاف 5 ثيداحألا هذه

 : ىضاررلا طال

 ”مأ ةيضايرلا نيرامتلاو تابيردتلا نأ :ىلوألا

 تابيردتلا هذه كوت ناو « هنم َ ال وس اسأ

 دا يصف انرلا قلق هلع ةراسخ قويرافتلاو



: 

 . مهتاراهم نوعيضيو «مهبهاوم نوردهي مهنأ

 عجارُي نأ بلاطلا ىلع بجاولا َّنأ امكو

 اهظفح يف هرمع قفنأ يتلا تاظوفحملاو سوردلا

 هنإف آلإو ءىسنتو هيلع عيضت الثل ءاهليصحتو
 ةوق دعب نم اهلزغ تضقن يتلا ةأرّملاك نوكي

 كلذكو ءاهلقع هفسأو اهلعف قمحأ امف «اثاكنأ

 ند نم بسك ام: اع طاحت هل: عدلا ىضانولا

 هل ظفحت يتلا نيرامتلا ىلع بظاوُي الو ةراّهمَو

 :ةنله بطني اضيأ لاقسا ديق مقللذ

 «عيمجلل ٌّبأ وه لوئسملا وأ دئاقلا َّنأ :ةيناثلا

 .قيرف وأ «ٌبزح وأ ءِداَن همُكْحَي الأ يغبنيف كلذل

 ققحتت ال هنإف ّالإو ءكاذ نود اذهل ليمي ال نأو

 نأ: .لوقعفلا ىف .سيلا ةنأل ةسفاقلاو+ ةلادعلا

 ُبَألا وهف ءهسيئر سوؤرملا قباسي وأ سفاني

 هترظنو «نيقباستملاو نيسفانملا عيمجل عماجلا



 ء

 هللا اوقتا) :ةدعاق نم قلطنت نأ يغبني عيمجلا ىلإ

 ناك لك انيبن نأ :يمرلاب مالسإلا ةيانع نمو

 ؛ةاّمّرلا نييعتو مهميظنتو مهتيبرتب موقي يذلا وه
 يذلا تقولا نييعتو «مهعضاوم نييعتو مهميسقتو

 نيح ردب موي مهل لاق دقو .لابنلا هيف نولمعتسي
 .مكوبثكأ اذإ» :ناقيرفلا هجاوتو «لاتقلل اوفطصا

 .«لبنلاب مكيلعف

 .مكنم اوند اذإ :هانعم «مكوبثكأ اذإ» :هلوقف

 نّيع هنأ ديفي اذهو «برقلا :نيتحتفب بّتكلاو
 يف مهعقاوم مهل نّيع نأ دعب ءيمرلا تقو مهل
 اذه يف مهماهس اولمعتسي الأ وهو «شيجلا
 موجه دنع ينعي .ودعلا نم اوبرقي ىتح «لاتقلا

 نع مهومر اذإ مهنأل «مهنم ِهبرَقَو مهيلع ّردعلا



04 

 ."'"ةعفنم ريغ يف بهذتو مهيلإ لصت ال دق دْعُب

 ةزيزع ماهسلا نأ ميدق نم برعلا فرع دقو

 ناكف «بورحلا يف اهعقومل ٌةيلاغو ٌةسيفنَو

 نم هحالس ىلع ظفاحي نأ يدنجلا ىلع بجاولا

 برضي ال نأو ءكلذ ريغو صاصرو ماهس

 ىتح اهلحم يف الإ «ةيمرلا يم يمري الو ةبرضلا

 يف مدقت دقو «(لوجلا لخديو) فدهلا ٌبيصي

 دحاولا مهسلاب لخدي هللا نإ» : لكك هلوق ثيدحلا

 ءريخلا هتعنص يف بستحي هعناص :ةنجلا ةثالث

 . «هلبنمو «هب "-

 «يمرلا رمأب قلعتي ام هسفنب ٌعِباَتُي كي ناك

 هناحبس هللا نم ةديّوُم ةبهومو ةربخ نم هدنع امب

 عون اهيفو .«باستكاو ةربخ عون اهيفف «ىلاعتو

 حِرْمَي كي ناك دقو «باّمولا ميركلا نم ةيصوصخ

 )١( «يرابلا حتف» )10:5(.
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 هسفنب عباتيو رظنيو «فادهألا اوباصأ اذإ ةامُولاب
 ثيدح نم ٌداَفتسُم اذهو «فادهألا كلت هرظنب ًابقارُم

 وبأ ناك» :لوقي ذإ هنع هللا يضر كلام نب سنأ

 وبأ ناكو ءدحاو سرتب هلم يبنلا عم سرتتي ةحلط

 يبنلا فرشي هيلا ناكف «يمرلا ْنَّسَح ةحلط

 . ''”يراخبلا هاور «هلبن عضوم ىلإ رظنيف هدي

 ريدقتلا ماقم هب لصو ءرهاّملا يمارلا َّنِإ لب
 لوقي ء.همأو هيبأب لَك يبنلا هيدفَي نأ ىلإ ميركتلاو
 للك يبنلا تيأر ام :هنع هللا يضر يلع انديس

 كادف مرإ» :لوقي هتعمس ءدعس دعب ًالجر يدفي
 . '"”يراخبلا هاور . (ىمأو ىبأ

 : ليلا قابس

 للك يبنلا ناك يتلا ةيضايرلا ةطشنألا نمو

 . نجملا باب .داهجلا باتك «يراخبلا حيحصاا )010(

 .قباسلا ردصملا (0)



 ا /

 :اهيلع مهعجشيو اهيلإ سانلا وعدّيو اهاعرَي
 كلذلو «ةيسورفلا باوبأ دحأ وهو «ليَحلا قابس

 هبيترتب قابسلا كلذ ىلع هسفنب فرشُي ِهِلك ناك
 نم اهنييعتو «لويخلا عاونأ نيب تافاسملا ميسقتو

 لويخلا فالتخا بسحب ءاذك ىلإ اذك ةطقن

 اهل هذهف «ةرمضُم ريغو ةرّمَضُم نم اهعاونأ ددعتو
 ءاهبت ةضاخ ةفاسا اهل هذه ةااقع ةضاخل ناني

 يتلا تاقباسملاب نوعمستو مويلا نودهاشت امك

 ءاذك ةجرد ىلإ اذك ةجرد نم لويخلا نيب ىرجت

 هيظنتلا» |ذهف < ةفاشك اهل هله فانك ايلا .هدهو

 ولو هنمز نم ناك بيترتلا اذهو

 ليخلا نم رّمض ام لي ىبنلا ىرجأ» :لاق امهنع

 يم غو ِء 0 3

 . يراخبلا هاور «قيور جسم ىلإ ةننغلا ني
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 نيب هلك هللا لوسر قباس» :رخآ ظفل يفو
 ناكو .«ءاينحتلا نس اهلمرأفا ترتسم ىلا ليلا
 نيب ناك مكف :ىسومل تلقف .عادولا ةّينث اهدمأ

 نيب قباسو .ةعبس وأ لايمأ ةتس :لاق ؟كلذ

 ؛عادولا ةّينث نم اهلسرأف ءرّمَضت مل يتلا ليخلا
 نيب مكف :تلق 5 ينب ديس (هذمأ ١ ناكو

 نمم رمع نبا ناكو .هوحن وأ ليم :لاق ؟كلذ
 .'""يراخبلا هاور .«اهيف قباس

 نوكسو ةلمهملا حتفب (ءايفحلا نم) :هلوق

 .ةنيدملا جراخ ٌناكَم ءدمو ةيناتحت اهدعب «ءافلا

 مل) هلوقو .هلوأ مضب (ترّمض) :هلوقو

 تلذت نأ هين .ةارخلاو. يملا .كيدلشتب (ركضت
 ردقب اهفلع للقي ّمث .ىوقتو نمست ىتح ليخلا

 ىمحُت ىتح لآلجلاب ىشغتو ًاتيب لخدتو «توقلا

 )١( ليخلا نيب قبسلا باب ءداهجلا باتك «يراخبلا حيحص» .
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 تيوقو اهمحل فخ ءاهقرع فج اذإف «قرعتف
 . يرجلا ىلع

 .ةقباسملا ةيعورشملا يفو» :رجح نبا لاق

 ةدومحملا ةضايرلا نم لب ثبعلا نم سيل هنأو
 ءوزغلا يف دصاقملا ليصحت ىلإ ةلصوملا

 نيب ةرئاد يهو ء«ةجاحلا دنع اهب عافتنالاو

 . كلذ ىلع ثعابلا بسحب ةحابإلاو بابحتسالا

 ةقباسملا زاوج يف فالخ ال :يبطرقلا لاق

 .مادقألا ىلعو باودلا نم اهريغو ليخلا ىلع

 يف امل ؛ةحلسألا لامعتساو ماهسلاب يمارتلا اذكو

 7 دو يرق لف تيرا ع لا
 . 90( ليخلا رامضإ

 ناكرأ نم هنإف ءنجهلا قابس كلذ يف لخديو

 لاق دقو «ةلوجرلاو ةعاجشلل لهؤُت يتلا ةضايرلا

 9١0:5. «يرابلا حتف» )010
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 و َه 7 70 ِِع
 ءرفاح وأ ٌففنخ ىف الإ قبسال» :كلذ اديؤُم د

 0 ع هاور «لصن وأ

 .قابسلا يف ءابضعلا هتقان يرجي دلك ناك لب

 زوفلا نأو «ةراهملاب َمدقَتلا نأ مهل نبيل
 ريغص نيب ناديملا اذه يف قرف ال هنأو «ةراطشلاب

 ةرادجلاب ةربعلا امنإو «سوؤرمو سيئرو ء«ريبكو

 يضر سنأ هيوري ام ىنعملا اذه روصيو .ةيلهألاو

 :ىمست ةقان ِةْنكَك يبنلل ناك :هلوقب انل هنع هللا

 دوعق ىلع يبارعأ ءاجف ءقّبست ال ءايضعلا

 .هفرع ىتح نيملسملا ىلع كلذ قشف ءاهقبسف
 نم ٌءيش عفتري ال نأ هللا ىلع َّقَح» :ِللك لاقف
 .'"”يراخبلا هاور .(هعضو الإ ءايندلا هذه

 تكسو («قبسلا يف باب «ءداهجلا باتك «دواد بأ نئس» )1١(

 وأ)» .لبولا وهو مخ يذ يأ تح يف : ِدَْي هلوقو .هنع

 . مهس يأ «لصن وأ)» «ليخلا وهو رفاح يذ يأ (رفاح

 . دلع يبنلا ةقان باب «ريسلاو داهجلا باتك «يراخبلا حيحصاا 0,0
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 لاتقلا َّنأل «ةيسورفلا حاتفم وه ليخلا قابسو

 .ليخلا ىلع نوكي امنإ ٌرفلاو ركلاو لازنلاو

 مالسإلا ىنتعا كلذلو ءداهجلا ناونع ىه ليخلاو

 اهئانتقا ىلع ثحو ًاريبك ًءانتعا اهب .

 اهل لعجيو ليخلاب ينتعي للك انيبن ناك دقو

 لوقي .اهئانتقاو اهئارشل لاومألا نم ًاصاخ ًادنب

 ينب لاومأ تناك :هنع هللا يضر ىلع انديس

 فجوي مل امم «هلوسر ىلع هللا ءافأ امم ريضنلا

 هلهأ ةقفن لزعَي لكي هللا لوسر ناكو .ةصاخ هللا

 - ليخلا - عاركلا يف يقب ام لعجي مث ءةنس

 . هللا ليبس يف ةَّدَع «حالسلاو

 نأ :ةظيرق ينب ةوزغ يف قاحسإ نبا ركذو

 دبع ينب اخأ ديز نب دعس ثعب ِهلكي هللا لوسر

 ءدجن ىلإ ةظيرق ينب ايابس نم ايابسب لهشألا
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 .احالسو اليخ اهب هل عاتباف

 و دوقعم ليخلا» : حيحصلا ثيدحلا ىفو

 يراخبلا هاور «ةمايقلا موي ىلإ ريخلا اهيصاون

5 ْ 000 
 : ١”مهنع هللا يصررمع

 لاملا نأ ىلإ ةراشإلا هيف :يباطخلا لاق
 لاومألا هوجو ريخخ نم «ليخلاب بعسشتكملا

 ةلوق ىف امك اريج لاملا نوبت يونلاو::(اهييطأو

 . © . . .اًريَح كرت نإ # : ىلاعت

 ليضفت ىلإ ةراشإ هيف :ربلا دبع نبا لاقو

 هنع تأي مل هنأل «باودلا نم اهريغ ىلع ليخلا

 . لوقلا اذه لثم اهريغ ءيش ىف هِي

 يف دوقعم ليخلا باب ء.داهجلا باتك ؟يراخبلا حيحصاا 000(

 باتك «ملسم حيحص» ء«ةمايقلا موي ىلإ ريخلا اهيصاون
 . ليخلا ةليضف باب «ةرامألا
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 ىلإ ّبحأ ءيش نكي مل :«يئاسنلا ننس" يفو

 "7 لا قه «ءاسنلا دعب هيك هللا لوسر

 :دصاقُملا بسحب ليخلا ٌاَونأ

 لكي هللا لوسر َّنأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع
 ءرتس لجرلو رجأ لجرل ؛ةثالثل ليخلا» :لاق

 اهطبر لجرف رجأ هل يذلا امأف .رزو لجر ىلعو
 امف ءةضور وأ ِجْرَم نم اهل لاطأف هللا ليبس يف

 ةضورلا وأ جْرَملا نم كلذ اًهلّيط يف تباصأ

 تّدتساف اهّلَّيط عطقنا اهنأ ولو «تانسح هل تناك
 تانسح اهثاورأو اهراثآ تناك «نيفَرش وأ ًافَرَش

 نأ دري ملو ءهنم تبرشف رهنب تّرم اهنأ ولو «هل
 .رجأ كلذل يهف ءهل تانسح كلذ ناك ىَقسَي

 هللا قح سني مل مث ءاففعتو ًاينْعَت اهطبر لجرو

 لجرو .رتس كلذل يهف ءاهروهظ الو اهباقر يف

 .ليخلا ٌبَُح باب «ليخلا باتك «يئاسنلا ننس» )١(
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 ىلع يهف «مالسإلا لهأل ءاونو ءايرو ًارخف اهطبر

 فراخ هاورو «رزو كلذ

 .هرقفو هلاحل يأ (رتس) : هلوقو

 اهل لعج يأ (جْرَم نم اهل لاطأف) :هلوقو
 .ريثك الك تاذ ضرأ يف هب ىعرت اليوط ًالبح

 ام يأ (كلذ اهلّيط يف تباصأ امف):هلوقو

 : ىنعملاو «هيف ةطبترملا اهلبح يف يهو تبرشو تككأ

 . ةمايقلا موي تانسح هل نوكي كلذ َّلُك َّنأ

 تّدع يأ (نيفرش وأ ًافّرش تاسافا) ةةلوقو

 نع تدعبف نيطوش وأ ًأطوش ًاطاشنو ًاحرم

 اهلبح عطقنا اذإ اهنأ ىنعملاو «هريغ ىلع اهاعرم

 اهرفاوح راثا نإف ءاهاعرم ريغ يف تعرو

 . ةمايقلا موي تانسح هل نوكت اهثاورأو

 ىقسو سانلا برش باب «ةاقاسملا باتك «يراخبلا حيحصاا )000



 0م

 رجْني يأ (افمعتو اينغت اهطبر لجرو) :هلوقو

 .لاؤسلا نع ًاَفَمعَتو «سانلا نع ءانغتسا اهب

 يأ (اهبقر يف هللا قح سني مل مث :هلوقو

 .اهب راجتإلا ةاكز

 يف اهيلع بكري نأب (اهروهظالو) :هلوقو

 . قيطت ال ام اهلمحي ال نأب وأ ءهللا ليبس

 لهأل ءاونو ًءايرو ارخف اهطبر لجرو) :هلوقو

 ةاءارملا دصقبو ءرخافتلا دصقب يأ (مالسإلا

 ةاداَعُم دصقبو «هنطاب فالخب «ةعاطلا راهظإب

 .مثإو رزو هيلع يهف «مالسإلا لهأ

 : اهبيردتو لويخلا ةيبرت

 اهبيردتو لويخلا ةيبرت مالسإلا لعج دقو

 يذلا حلاصلا لمعلا نم ءاهتبعالمو اهنيرمتو

 اهبو «ةيلاعلا دصاقملل اهنأ ماد ام هيلع باتي

 .ةيمالسإلا ةمألل ميظعلا ريخلا ّلصحتي
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 هللا ركذ نم سيل ٍءيش ّلك» : كلذ ًانيَبُم ب لاق

 «هتأرما لجرلا ةبعالم :عبرأ الإ بعلو وهل وهف
 «نيضّرغلا نيب لجرلا ُيشمو ؛هسرف لجرلا ُبيِدأَتو
 .''”يئاسنلا هاور .«ةحابسلا لجرلا ٌميلعتو

 :ليخلا يف فيلأتلاب نيملسُملا ِءاملُع ةيانع
 ليخلا يف فيلأتلاب مالسإلا ءاملع ىنتعا دقو

 مالكو «ءةنَّسلاو باتكلا نع اهيف ءاجامو ءاهلاوحأو

 نب نسحلل «ليخلا» باتك كلذ نمو «برعلا
 فلخ نب نمؤملا دبع دمحم يبأ ظفاحللو «ةفرع

 نم ليذلا ٌرج» باتك يطويسلا ظفاحللو .يطايمدلا

 رداقلادبع ريمألا نب دمحم سمشللو ««ليخلا ملع

 .هللادبع نب رباج نع «ىربكلا نئسلا» يف يئاسنلا هاور )١(

 ثيدح «هتجوز لجرلا ةبعالم باب «ءءاسنلا ةرشع باتك
 «نْسحلاب «ريغصلا عماجلا» يف يطويسلا هل زمرو «(1979)

 يف لاقو» :«ريدقلا ضيف» يف يوانملا خسيشلا لاقو

 . 11١1١ ثيدح ١1ج .«حيحص هدانسإ :«ةباصإلا»



 ةا/

 ( عوبطم وهو «دايجلا تانفاصلا» باتك يرئازجلا

 نب دمحم سمشللو ءاضيا عوبطم وهو رصتخاو

 قلعتي اميف دادملا ثاحشر» ىتولخلا ىشخبلا دمحم

 ةعارر بأ قيدلا لوب ظفاحللو ها داجلا كانابقلا

 لضفلا نم اهيف ءاج امو ليخلا ٌلِضَف» يرصملا يقارعلا

 السر نب دمحم نيدلا جارس ظفاحللو ««لينلاو

 فيلأت نم هصخل «ليخلا رمأ يف ليسلا رطَق» ىنيقلُلا

 ناسرفلا ةلكلاو «ةايكأ ةيلعةأ و يطايمدلا ظفاحلا

 نمحرلا دبع نب ىلع نسحلا بذل («ناعحشلا راعشو

 سفنألا ةفحت١و «يسلدنألا ليذه نباب فورعملا

 ىلإ مسقني وهو ءًاضيأ هل «سلدنألا ناكس راعشو

 ليخلا يف يناثلاو ءداهجلا يف لوألا :نيمسق

 دهاحملا بيردت ىف سعانلا ةظقي» باتكو ءحالسلاو

 «ناعحشلاو ةعاحشلا ىف ناعمإلا بيذهت»و «سرافلا

 ."'"(حالسلاو ليخلا يف حاورألاو بولقلا ةحارااو

 )١( ىناتكلل «ةيرادإلا بيتارتلا» ١/771.
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 : حالسلاب بعللا

 دنع ةعئاش تناك يتلا ةيضايرلا ةطشنألا نمو

 دايعألا يف كلذو (حالسلاب بعللا) :برعلا

 اصوصخو ةددعتملا تابسانملاو رّمَّسلاو حارفألاو

 هل نكي مل نكل «تاراغلاو بورحلا يلايل يف
 تناك امنإو «همكحيو هَّدَحَي يعرش ماظن وأ نوناق

  هطبضتو هُّمكَحَت يتلا يه ةدئاسلا ةّيفرعلا تاداعلا

 .هيلع عجشو هدّيأو كلذ رقأ .مالسإلا ءاج املف

 «نيرخآلا مارتحاو لئاضفلاو بادآلاب هدّيق هنكلو

 اياون مهل نوكت نأ ىلإ مههّبنو .قوقحلا ةاعارمو

 «يضايرلا طاشنلا اذه يف ةميرك دصاقمو ةحلاص

 يف نيدهاجملا بابشلل يلعفلا دادعإلا وهو الأ

 نطولاو نيدلا نع نيعفادملاو «.هللا ليبس

 ةعينمه هنوصحو رايدلا ةاّمحح مهف «ضرعلاو

 هلوق :هانررق يذلا اذه ديّوَيو .ةعيفرلا ةعالقَو

 :حالسلاب نوبعلي مهو ةشبحلا ىأر امل كك
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 ها 3 0
 تثعب ينإ ءةحسف اننيد يف نأ دوهي ملعتل»

2١). 0 
 ةشئحمب سمحة(  .

 اهب ٌفرعن ةميظع ةمولعم انيطعُي لمعلا اذهف

 ةينب حالسلاب بعللاو «حابملا وهللا رمثتسي فيك

 ينيد دوصقمو ليلج يلمع ضرغ قيقحتل ةحلاص

 ةفورعملا هوجّؤلا نم هِجَو يأب حالسلاب بعللاو

 برضلا وأ ءرجنخلا وأ «حمّرلا وأ فيسلاب ةزرابم نم

 ٌبيردتو «ميظع نيرمت هيف «حمرلاب وأ ءصاصرلاب

 هب :كرضلاو عاادلا لو كعب لفيت

 ةيندت ةضايرو ةوتفو ةعاخشو ٌةوق هذهق

 حيحصلا ثيدحلا اهيف يعرشلا ُلصآلاو «ٌةميظَع

 ةشئاع ةديسلا ثيدح حرش يف «حتفلا» يف ظفاحلا هركذ )١(

 . يرابلا



1 

 نع اهنع هللا ىضر ةشئاع ةديسلا هيف ثدحتت يذلا

 . ةشبحلا بعل

 موي ناكو :اهنع هللا يضر ةسناق ةديسلا لوقت

 قرد فينا خلاب قرد انح نادوشلا هنن ةنعلت بيغ
 ؟نيرظنت نيهتشت» :لاق اّمإو لك يبنلا تلأس

 فال ىلع يّدخ «هءارو ىنماقأف ء معن :تلقف

 َتللَم اذإ ىتح (ةلفزأ ىنب أي مكنود :لوقي وهو

 .«ىبهذاف :لاق ( معن :تلق ؟كئبسح :لاق

 اهنع نامَوَر نب ديزي قيرط نم يئاسنلا ةياور يفو
 وتلا ماقف «نايبص توصو اطقلا تفحس.:: كلاق

 نايبصلاو -صقرت :يأ- نفْرت ةيشبح اذإف هلك
 . «يرظناف ىلاعت «ةشئاعاي» :لاقف .ءاهلوح

 يدي نيب نفت تناك ةشيحلا نأ : ةياور ىفو

 ام» :لاقف ءمهل مالكب نوملكتيو ديك يبنلا

 . «حلاَص دبع دمحم :نولوقي :لاق ؟نولوقي
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 ا ةرجم ًابعل سيل باّرحلاب ٌبعللا ناك املو

 بورحلا عقاوم ىلع ناعجشلا ٌبيردت هيف لب
 وأ دجسملا يف نوكي نأ زاج ءودعلل دادعتسالاو

 .دجسملا باحر يف

 دنسم» نم هنع هللا يضر سنأ ةمجرت يفو

 هللا لوسر يدي نيب نونفَزرَي ةشبحلا تناك» «دمحأ

 ءحلاص دبع دمحم :نولوقيو نوصقريو٠ هل
 :نولوقي :اولاق ؟نولوقي ام : للك هللا لوسر لاقف
 تاب

 ةشبح اذإف لكك ماق» : ظفلب «يذمرتلا عماج» يفو
 ءافلا رسكو يازلا نوكسو ةيقوفلا حتفب - نفّزت

 اي :لاقف ءمهلوح نايبصلاو - صقرت :نونلابو

 يرحل تفيض ولا تنجف -يرظلاف :ىلاغتا «ةقئاع
 اهيلإ رظنأ تلعجف هلك هللا لوسر بكنم ىلع -

 )١( «دمحأ دنسم) :١67.
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 لاقف «هسأر ىلإ بكنملا نيب ام - ةشبحلا ىلإ يأ

 :لوقأ :فلعجف :؟ةفبش انآ . تعش“ امأ' ل

 00 حيحص نسح :لاقو «ال ..ال
 يو

 هطبضتل مهبعل اهارأ هلعل» :يناقرزلا لاق

 نهم نا نماتلل لعن ةلدعت ملختو

 «لاطب نبال ةلضاو) : يناتكلا ظفاحلا لاق

 باّرجلاب بعللا رظنتل اهكرّت نوكي نأ نكمُي :لاق
 ةمكحُملا تاكرحلا ٌلقنتو «كلذ يف ةنّسلا طبضتل

 مهفّرعَتَو «نيملسملا ءانبأ نم يتأي نم ضعب ىلإ
 لاقو .«ءايحإلا» حراش هنع هلقن ءه.ا .كلذب

 «صقرلا ةحابإ ىلع ليلد ىوقأ هيف : ضايع يضاقلا
 .«مهارغأ نأ ءمهرارقإ ىلع ِةلَك يبنلا داز ذإ

 ا

 )1١( «يذمرتلا ننس» 68٠0:0)7191(.

 ىناتكلل «ةيرادإلا بيتارتلا» ('؟) 7/7 ١51١.



 م

 (عامسلا باتك) يف يلازغلا دماح وبأ مامإلا لاق

 وهو : ثيداحألا هذه ضعب ركذ دعب («ءايحإلا) نم

 «مارحب سيل بعللاو ءانغلا نأ يف ٌحيرص صن

 : صخرلا نم عاونأ ىلع ةلالد اهيفو

 يف ةشبحلا ةداع ىفخي الو ءٌّبعللا :لوألا

 . بعللاو صقرلا

 .دجسملا يف كلذ لغف : يناثلاو

 مكنود» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :ثلاثلاو

 هل نمامتلاو بعللاب 0 اذهو .(ةدقزأ ينب اي

 . ؟ًامارَح ُرَرَقُي فيكف

 امهنع هللا" يضر رمعو ركب. يبأل هعنم : عبارلاو

 وأ «ديع موي هنأب هليلعتو ء«رييغتلاو راكنإلا نم

 .رورس تفو

 «كلذ ةدهاشُم يف ًٌاليوط هفوقو :سماخلاو



 ع

 ةدهاشمب نايبصلاو ءاسنلا بولق بييطت يف قلخلا

 يف ٍفشقتلاو دهُزلا ةنوشخ نم ٌنسحأ «بعللا
 . عاونألا ةيقب ركذ َّمُث . عانتمإلا

 : ةَعَراَصُملا

 دنع ةعئاش تناك يتلا ةيضايرلا ةطشنألا نمو

 ذم ةعامج اهني رهشتا دقو" (ةعزاضملا)' بزعل
 نم باب اهربتعاو اهّرقأ مالسإلا ءاج املف .برعلا

 ءايوقأ بابش جارخإ ىلع دعاست يتلا ةوقلا باوبأ

 . هللا ليبس يف نيدهاجم

 ناك هنأ :هريغو «هتريس»" يف قاحسإ نبا ركذ

 ناكو «عارصلا ّنسْحُي «ةوقلا ٌديدش ٌّلَجَر ةكمب

 . مهع رصيف «ةعراّصُملل دالبلا نم هنوتأي سانلا

 ءاهب مهراختفاو اهب مهتيانع ىلع لدي اذهف
 مويلا ىمسي امب مهسفانتو . مهريغل مهيدحتو

 .«ةارايملا»ب
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 ًاعيجشت .هسفنب بابلا مهل 35 يبنلا حتف دقو

 دقف «ةضايرلا هذه يف مهل ابيبحتو ادييأتو مهل

 لاق ِهْيِكَك هللا لوسر نأ : (ةيلحلا» يف ميَعَن وبأ جرخأ

 نأ ملعأ ول :لاقف ءملسأ» :ديزي دبع نب ةناكرل

 - هلل هللا لوسر هل لاقف :تلعفل ًاقح لوقت ام

 َكَتِعَرَص نإ كتيأرأ :- سانلا دشأ نم ٌةناكُو ناكو

 هللا لوسر ماقف .معن :لاق ءقح كلذ َّنأ ملعت

 هل داعف ءدمحم اي دع :هل لاقف ءهعرصف هلي

 «ضرألا ىلع هعرصف «ةيناثلا هذخأف ٍةِلكَي هللا لوسر

 لثم رأ ملو ءرحس اذه :لوقي وهو ةناكُر قلطناف

 انين نفل نع فكلما. دهللاوإ ةاطق ارتعس اذه

 .''"ضرألا ىلإ يبنج تعضو نيح

 نب مشاه نب ديزي دبع نبا وه :ةناكرو

 يباحصلا «يكملا يشرقلا فانم دبع نب بلطملا

 يولع دمحم ديسلل 5 : ص «لماكلا ناسنإلا) باتك عجار )0(

 . يكلاملا
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 يف ةنيدملا يف يفوتو «حتفلا ماع ملسأ يذلا

 «سأبلا ديدش ناكو «ه547 ماع ةيواعم ةفالخ

 ثيحب «ةعراصملا يف ةوقلاب ًافورعم ًاميسج ًايوق
 . طق ّدحأ ةعرصي مل هنإ

 هتدش نم ناكو «هنامز لهأ ٌعرصأ ةناكر ناكو

 ءهْحْلَس نيح ديج نيل ريعب دلج ىلع ُفقَي هنأ
 الو دلجلا قزمتيف «ةرشع هتحت نم هبذجيف

 «افشلا» حورش يف امك «ءهناكم نع وه حزحزتي

 ةعراص لك هنأ حصو ..اهريغو «بهاوملا»و

 .مدقت امك ٌةعرصف

 ريغ ةعامج « بهاوملا» يف امك لي عراص دقو
 ةوسالا قأ مهنمو «ةناكر نب ديزي هنبا مهنم «ةناكَر

 ناكو «يقهيبلا هاورو «يليهسلا لاق امك يحمجلا

 دلج ىلع فقي ناك هنأ هتدش نم غلب ءاديدش

 تحت نم هوعزنيل ةرشع هفارطأ بذاجتيو ةرقبلا



 ال

 ءهنع حزحزتي الو عطقتيو دلجلا كرفتيف هيمدق

 نإ :لاقو ةعراصملا ىلإ ديك ىفطصملا اعدف

 .ها ِهِلكَك هللا لوسر هعرصف «كب تنمآ ىنتعرص

 : ةيمالسإلا ةيبرعلا ةعراصملا

 ءاجو برعلا دنع تناك ىتلا ةعّراصُملاَو

 ام اهتقيقح ؛ عمتجملا عمنو «نيملسملاو مالسإلا

 يعش «ةييتسلو :(ةخراطُم) دلبلا ءانبأ هيمسي

 ةرحلا ةعراصملا مويلا ىمست يتلا ةعراَّصُملاب

 ةهوعو نحت اه اكيرمأو ابروأ يف ةرشتنملا

 ءابجلالا لإ ةنانيشألا قف ااهنقا قلو ةةيارتع

 :اهتودهاشت ىلا ةمخيقلا ةيفداآلا

 ناولأب انذخأ نوكي نأ يغبني «قلطنملا اذه نم

 الف ءانريغ نع لقنَو ةاكاَحُم درجم ال .ةضايرلا

 وحبنلا اذه ىلع»- الغم :ةرحلا: ةعراصملا ذخأت
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 | «نييبرغلا دنع هيلع اهارن يذلا يشحولا

 ىلإ الإ نوفدهي ال ةعراصملا هذه يف نييبرغلا
 ىلع نيدهاشملا ةيلست «ةيلستلا وهو دحاو ٍءيش

 ٍلخَدلا ةداملا يبلاط نونجملا رفنلا اذه باسح
 يف اوفر دق ٌموق نودهاشملا ءالؤهو .«ةارابملا

0 9 0 

 ةحاح ىف اوحبصأ ىنح « ةصاخلاو ةماعلا مهتايح

 مهتايح ضخضخت يتلا ةيشحولاب ةيلستلا ىلإ

 ةسرامملا يف ٌةيِشحَو يهف ,مهتالاعفنا جيهتو

2 
 أ

 : برعلا نيعراصملا ُرهش

 ةلاسر يطويسلا نيدلا لالج ظفاحلا فلأ

 ةعراصم اهيف ركذ «ةعراصملا ىلإ ةعراسملا) اهامس

 راغص ةعراصمو قرط نم ةناكر يبأل ِةْلَك يبنلا

 يف مهل نذإلا يف اوحجنيل مهنيب اميف ةباحصلا

 َنوُعراَصُي ال اوناك ةكم لهأ نأو ءوزغلا دوهش
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 .مزمز ءام نع اوبغر ىتح ءهوعرص الإ ًادحأ

 امهيلع نيسحلل نسحلا ةعراصُم ٍقُوَط نمو

 . ةلِكَع هنم ىأرمب «مالسلا

 .يلع هنبا نباو «ديزي هنبا روكذملا ةناكرل ناكو

 عرانص قو ةةناكذ اهنيبناك ةدئار ؟رث اجهل .تناكز

 مل ةعرص ٌيلع هعرصف ءايلع ةيواعم نب ديزي اموي
 مث «برعلا دشأ نم ديزي ناكو ءاهلثمب عّمسُي

 ال حو سف ىلع ًايلع كلذ دعب ةيواعم لمح

 ءهب سرفلا حمج املف «هب داريام لَ ملعف ةقاطت

 . تامف سرفلا هب قتفنا «ةمض ُهذخف هيلع مض

 مث «نيديلاب نيلجر طبأت هنأ :ًاضيأ هنع ركذو

 :احاص ىتح هطبإ تحت امهو امهب ىرج
 نبا يف اذك .امهقلطأف «توملا ..توملا

 "؟«افشلا» ىلع يناسملتلا

 )١( ىناتكلل «ةيرادإلا بيتارتلا" 7//١5/81١51.
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 لهأ نع هلوق دنع ةطيسب ةفقو انه ٌففقنَو

 .هوعرص الإ ًادحأ نوعراصي ال اوناك مهنأ) :ةكم
 ءادج مهم مالكلا اذهو :(مزمز ءام نع اوبغر ىتح

 الإ لك هللا لوسر نع ًاثيدح نكي مل نإو وهو
 كلذ ٌرسْفُيَو «عقاولاو خيراتلا هل دهشي ٌمالَك هنأ

 : نيرمأب

 ةبهوملا ىلإ مجري اذه َّنأ :لوألا

 نإ هنأل «ةينمأو ةيعامتجا بابسأل صاصتخإلاو
 هلهأو هتيب ةيامح نع لوئسم يبرع نك ناك

 يف .سانلا ىلع نوزاتمي ةكم لهأ نإف ءهضرعو

 نولوئسم مهنأ ثيح نم «ةدايزو كلذب ققحتلا

 هراّمعو هجاّجحو ءهرثامو مرحلا ةيامح نع ًاضيأ

 ةيلهأ نوكت «ةيلوئسملا مظِع ردق ىلعو «هدوفوو

 7 دخلا فل ركوملا

 ًاضيأ عجرت «ةّيزملاو ةبهوملا هذه َّنأ :يناثلا
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 وه مزمز ءامو «ةكمب مهدنع مزمز ءام دوجو ىلإ
 ءاذغلاو ماعطلاو ءءافشلاو كرابملا ءاملا

 كولا

 : نيفزلاو لَجَحلا

 مالسإلا اهرقأ يتلا ةيضايرلا ةطشنألا نمو

 ناك يتلا ةطشنألا نم وهو «(لَجَحلا) :اهنضتحاو

 ءاهيلع مهعجشيو ه5 هللا لوسر انديس اهاعري

 ةأفاكم اهيلع زئاوجلا مهيطعيو هسفنب اهرضحيو

 نوكت دقو «ةيلام نوكت دق زئاوجلا هذهو ءمهل

 ريخلاب مهل ةراشبلاو ءاعدلا يهو «كلذ نم مظعأ

 نم ريخ وه ةقيقحلا يف اذهو «ةرفغملاو ةنجلاو

 نم يتلا ىمظعلا ةياغلا وه هنأل ءاهيف امو ايندلا

 ةسانكو ءامتلا :قارتر :«نسونلا .لذخ اهلحا

 . نوسفانتملا

 )١( هللا ءاش نإ ةرضاحملا رخآ يف مزمز ءام نع مالكلا ةيقب يتأتس .
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 ىمست يتلا يه ةيبرحلا تاكرحلا هذهو

 ةمظتنُم ٌةيلوطُب ٌةيِلوُجُر تاكرح يهو «لجحلاب

 نيثتخملا رّسكت وأ ءاسنلا صقر وه سيلو «ةبترُم
 ةلوجر وه لب ءءاسنلاب نيهبشتملا زازتها وأ

 ثراوت دقو «ةعاجشو ةَّمهَو ةوتفَو ةوقو ةلوطبو

 عونتو روطتو «يبرحلا صقرلا اذه عمتجملا
 «تائيبلا فالتخاو ديلاقتلاو تاداعلا بسحب

 باعلأ وأ رامزملاب زاجحلا يف ىمسُي راصف

 .ةيدجنلا ةضرعلاب ىمسي دجن يفو «ةيبعش

 ىمسي نميلاو تومرضح يف اذكو «(ةيدوعسلا)

 . الجحو ًائيفزو ًاحرش

 يضر يلع نع ثيدحلا يف ءاج ام :هلصأو

 .ديزو رفعجو لَك يبنلا تيتأ» :لاق هنع هللا

 :لاق لَجَحف «يالوم تنأ :ديزل لاقف :لاق

 : لاق «يقلخو يقْلَخ تهبشأ تنأ :رفعجل لاقو

 انأو ينم تنأ :يل لاق :لاق ءديز ءارَو َلّجحف



 فرب

 ع : و 2
 يي هاور .(رمعج ءارو تلجحف لاق «كنم

 يفو :«حتفلا» يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 :رقاب لّسْرُم يف اذكو دمحأ دنع َيلَع ثيدح

 هيلع راد هلك يبنلا لوح لعجف رفعج ماقف»

 ةشبحلا تيأر ٌءيش :لاق ؟اذهام هي يبنلا لاقف

 .«مهكولمب ةنوعنصَي

 نأ) امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح ىفو

 ماق ءهباحصأ نم ًادحأ يضر اذإ ناك يشاجنلا

 :(ةل و ادع

 : يأ - ميجلا رسكو - ةلمهملا حتفب - لجحو

 «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ةخسن )١١48/١( «دمحأ دنسم) )١(

 «لعج» ىلإ «لجح» فيحصت يمالسإلا بتكملا ةخسن يفو

 :لاق ءديزو رفعجو ِةكَي يبنلا تيتأ» هظفلو
 تنأ :رفعجل لاقو :لاق «لعجف الوم نأ :ديزل لاقف
 لاقو :لاق «ديز ءارو لعجف :لاق ؛يقلخو يقلخ تهبشأ

 .2.رفعج ءارو تلعجف :لاق .كنم انأو ىنم تنأ :ىل
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 ةئيهب صقرلا وهو «ةدحاو لجر ىلع ففقو

 هنع هللا ىضر يلع ثيدح ىفو .ةصوصخم

 .''"ها «كلذ اولعف ةثالثلا نأ روكذملا

23 2 6 

 )١( «يرابلا حتف» 5577/17 .



,/ 

 م 0 أ

 دنع ةعئاش تناك يتلا ةيضايرلا ةطشنألا نمو

 ىلع ةقباسملا وهو (وُدَعلا ٌقاّبس) :برعلا
 . مادقألا

 اهرمثتساو اهاعرو اهنضتحاو مالسإلا ءاجف

 اهيف كراشي كك هللا لوسر انديس ناك لب ءريخلل

 اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا نعف .هسفنب

 .هتقباسف :تلاق ءرفس يف يك يبنلا عم تناك

 .هتقباس محللا تلمَح املف «يلجر ىلع هتقبسف

 وبأ هاور «ةقبّسلا كلتب هذه» :لاقف ء ينقبسف

 ا

 ثتجرخ :تلاق اهنع دمحأ مامولل ةياور يفو

 مل ٌةيراَج انأو هرافسأ ضعب يف ديو هللا لوسر عم

 «اومدقت» :سانلل لاقف ءْندبأ ملو محللا لمحأ

 )١( لجرلا ىلع قبسلا باب .ءداهجلا باتك «دواد وبأ نئس» .



 ا/ 5ك

 هتقباسف (كقباسأ ىتح يلاعت» :لاق مث ءاومدقتف

 تنذدَبو محللا تلمح ىتح «ينع تكسف «هتقبسف

 ' لاقف ءهرافسأ ضعب يف هعم ثجرخ «ءتنمّسو

 كقباسأ يلاعت» :لاق مث «اومدقت» :سانلل

 . '00كلتي هذه» : لوقيو كحضي لعجف «ينقبسف

 صوصنلا هذه مهف يف طاتحن نأ يغبنيو

 طالتخإلاو جربتلا ةاَعُد اهديصتي يتلا اهداريإو

 تحتو مالسإلا مساب سانلا ىلع َنوُسّبلُي نيذلا
 عمتجملل اداسفإو «ضارعأللل اكته .نيدلا ةلظم

 اهتكراشمو ةأرملا ميلعتو «ةضايرلاو ملعلا مساب

 مساب ناديملا اذه يف مهب اهطالتخاو لاجرلل
 اذه يف َمَقَي اذام يردن الو «يضايرلا طاشنلا

 تحت ةحابسلا يف اصوصخو «ءطلتخملا طاشنلا

 ةءورُملا يفانُي امم تالحرلا يف وأ .ءاملا

 )١( دمحأ دئنسم )١55/5(.
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 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الف «ةريغلاو

 هيف تدجول «قباسلا صنلا اذه تربدت ولو

 كلذو هنع دعبلاو طالتخإلا ميرحت ىلع ليلد ربكأ

 .٠ نيهجو نم

 عم يه امنإ انه ةأرملا ةقباسم َّنأ :لوألا

 . بناجألاب طالتخا الف ءاهجوز

 نم تّيثتلاو يّرحتلاو طايتحإلا ةدايز : يناثلا

 يف كلي هنإف ءيبنجأ ٍفرط يأ نم ناكملا ٌرلخ
 دارأ امل ًاضيأ ةيناثلا ةرملا يفو ىلوألا ةرملا

 ٌنيأَف ««اومدقت» :هباحصأل لاق ء«ةقباسملا

 . ؟اذه نم مظعأ صرح

 ميلَس أ جورخ ةصقب لدتسُي باّتكلا ضعبو

 اذهب لإ حرفي ال وهو «رحبلا اهبوكرو داهجلا ىلإ
 يف ةجراخلا هذه ماقم ىسنيو ءةصقلا نم ردقلا

 اذه نم مهأو .هيف يه ىتلا دهعلاو «هللا ليبس



 م

 دهع يف ..ةيباحص اهنإ !؟نَم عم اهجورخ هلك

 نب ةدابغ اهجوز عم تجرخو ..ةيريخلا
 نيمألاو اهنع لوئسملا اهمرحمو «تماصلا

 ةفرعم ملعلا يف يعدي نمل لقف
 ءايشأ كنع تباغو ًائيش تظفح

 : تافاكملاو زئاوجلا

 وهف «نيقباستملل تافاكملاو زئاوجلا ءاطعإ اَمأ

 .مهتحو مهبيغرتل ةبولطملاو ةعورشملا رومألا نم

 ةحرفب نيقباستلا ساسحإو سفانتلا ىلإ مهعفدو

 ريبكلا رثألا هل ٌميَظَع لماع اذهو ءزوفلاو رصنلا

 وبأ ركذ دقو «مهمئازع ةيوقتو مهبهاوُم ةيمنت يف
 نب لهس قبس :لاق يرهزلا نع «يركبلا ديبع

 .اينامي ادري كي هللا لوسر هاسكف «برظلا : هل
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 لوسرل سرف ىلع يدعاسلا ديسأ وبأ قبسو

 2ع هللا لوسر اثح ١ سرفلا علط املف دْيِيَع هللا

 هنأك» :لاقو ءفصلا نم علطاو هيتبكر ىلع

 1 هل ناسا ابأ اسكو «ارحب
 وهو

 ّرم هنأ امهنع هللا يضر رمع نبا نع ءاج دقو

 نيمهرد جرخأف نوبعلي شبحلاب رمف «قيرطلا يف
 لهأ ةرصن يف نونسملا ماسحلا» ىفو ,مهاطعأف

 نع «ةدوس نب هللا دبع يبأل «نونكملا رسلا

 ةرعالا ةفلسر ا شك ضاع. نبا وتم امل ةيركم

 ةعبرأ سابع نبا مهاطعأف ءاوبعلف نيباعّلل
 نا

 زئاوجلا ىلع تافاكملا رصتقت نأ يغبني الو

 هلام يايشلا كارظنا نفت ذل .كةنلاقلا' ةنيبيلا

 )١( يناتكلل «ةيرادإلا بيتارتلا» ١:71١6.

 يناتكلل «ةيرادإلا بيتارتلا» (؟) 7 :١50.



 م٠

 ظ بلقنتف ةيويندلا بساكملاب ةدودحم مهتابغرو

 :رارهلا ريصترب «بسكتلاوب ةغانسلا» ىلإ .نونألا
 كلذ عيونت بجاولا لب «ةفرح نفلاو ء«ةنهم
 ةمفو الا و. و ةيناث" ةراث“ ةمشسر الا: ةواث -لاملاب

 ةداشإلاو ريخلاب ءاعدلاو ..ةثلاث ةرات ةيفرشلا

 نم كلذ ريغو ءدئاقلا وأ سيئرلا ةلاقمو ء.ركذلاب

 .ةيونعملا تافاكملا

 ًانالف وأ (لطب) ًانالف َّنِإ :لاقُي نأ يفكيو

 حنم هلي يبنلا َّنأ ثيدحلا يف ءاج دقو .«(عاجش)
 :ِةلَع هلوقك ءةمسوألا هذه ضعب هباحصأ ضعب

 .ء«كل هللا رفغ» :ِللك هلوقو .«يمأو يبأ َكاَدف»

 : هلك هلوقو .«كعم سدقلا حور» : هلع هلوقو

 تبجَو نالف» :ِللك هلوقو .«ًانسح ًءالب ىلبأ دقل»
 .«يقلخو يقلخ تهبشأ» :ِهَلَي هلوقو ء.(«ةنجلا هل

 : لكك هلوقو 2«كنم انأو ينم تنأ» :ِيلكَت هلوقو

 . «انالوم تنأ»



 م١

 اهحنمو دك يبنلا اهعلخ ةمسوألا هذه “0

 هذه نأ مولعمو «نيزئافلا نم اهقحتسي نمل

 ةيهلإ ٌحنم ةيوبنلا تافاكملاو ةيدمحملا زئاوجلا
 امك ءاهريفاذحب ايندلا اهيواست ال «ةينابر فحتو

 يف مكدحأ طوس عضوم» :ثيدحلا يف ءاج

 نع يراخبلا هاور «اهيف امو ايندلا نم ٌريخ «ةنجلا

 . ؟"هنع هللا يضر يدعاسلا دعس نب لهس

 تابسانملاب لافتحالاو ةيضايرلا ةطشنألا

 يف سانلا لفتحي نأ ةداعلا ترج دقو

 ةطشنألا ضعبب «ةيعامتجالاو ةينطولا تابسانملا
 يف ةدايزو رورسلاو حرفلا نع اريبعت ةيضايرلا

 ةفص يف ءاجح ام تاب «قلخلا ءذب باتك «يراخبلا حيحصاا )01(

 . ةنجلا



 م

 ال مالسإلاو ءاهب دهعلل اديان نيرامتلا

 تحت نوكي نأ يغبنيو هاعري لب ءاذه ضراَعُي

 سنأ نع دواد وبأ هجرخأ ام :اذه يف لصألاو

 ةذلضلا :ةيلغ هفوذدقت احرف مهبارحب ةشيحلا تبعل

 . © مالسلا (00

 مامأ ةباحصلا ضعب هلعف ام :ًاضيأ هيف لصألاَو

 ام كلذو ءمهرورسو مهحرف نع اريبعت ْةكو يبنلا
 ىبنلا تيتأ» :لاق هنع هللا يضر ىلع انديس هاور

 .يالوم تنأ :ديزل لاقف :لاق ءديزو رفعجو لك

 يقلُخ تهبشأ تنأ :رفعجل لاقو :لاق ءلَجَحِف
 : ىل لاق :لاق ءديز ءارو لجحف : لاق .يقلخو

 .«رفعج ءارو تلجحف لاق «كنم انأو ينم تنأ

 ) )1١ءانغلا نع يهنلا باب «سبدألا باتك («دواد نأ نتسا .



 هلآ

 01 هأور

 موي يف ةشبحلا بعل :ًاضيأ هيف ٌلصألاَو

 لوألا نِإف «لوألا ليغ رخآ ْفقوَم وهو «ديعلا

 احرف ناك يناثلاو لكي لوسرلا مدقمب احرف ناك

 هيك يبنلا مودق نأ ء«رورسَو حرف هلكو «ديعلاب

 .ربكأو ديعلا نم مظعأ وه ءارصتنم وأ ًارجاهم

 موي ناكو» :اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا لوقت

 .بارحلاو قّرَدلاب نادوسلا هيف ُبَّعلت ديع

 لا

 ةشبحلا بعل نأ رجح نبا لاق امك رهاظلاو

 جرخي ناك هنأل ست نم يَ هعوجر دعب ناك

 0 ١ -_- و ّ

 ' عجري مث يلَصُي راهنلا لوأ

 .الا" /ص مدقت دقو ١1١8:1١. «دمحأ دنسم» )١(

 . ٠١ /ص (حالسلاب بعللا) يف مدقت ثيدحلا (؟)

 601١:7. «يرابلا حتف» ()



 م:

 ةداقلاو ةمكألا ةداع ترج اذكهو :تلق

 اركواشت نأو مهدونج اوض رعتسي نأ .ءاسؤرلاو

 مهضارعتسا اورضحي نأو ءديعلا ةالص دعب مهبابش

 يبآل هلي هلوق ىرخأ ةصق يف ءاج دقو . مهباعلأو

 ءركب ابأ اي) :ءانغلا نع نيتيراجلا ىهن امل ركب

 .«انديع اذهو ًاديع موق لكل نإ

 سفنلا طسب هب مهل لصحي ام عاونأب دايعألا
 هل

 ضارعإلا نأو .ةدابعلا فلك هم ندبلا حيورنو

 دايعألا يف رورسلا راهظإ هيفو «ىلوأ كلذ نع
 ,'7.بدلا رئاعش نم

 : ةضايرلاو هلك لوسرلا

 هسفنب وه لي هللا لوسر انالومو انديس ناك

 هنأ تبث دقف «ةيضايرلا تايلمعلا هذهب موقي كلذك

 . 077:7 يرابلا حتف (1)
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 م 4 ٌ 3 2 سا. 1

 ثحيو «ايمار ناكو ءيمرلا ىلع ٌثحَي ناك ِةِنكي

 ةحابسلا ىلع ٌتحيَو ءًاسراف ناكو ةيسورفلا ىلع

 ءارهاف اهات ل اكو

 لئامشلا هذه وأ تاراهملا هذه لثم تناك نإو

 مل ءاملعلا اهركذ يتلا ةيندبلا ةيقلخلا قالخألا وأ

 امبو مظعأ وه امب رهتشا امنإو هِي اهب رهتشي

 الأ ءةمألا هيلإ جاتحت امبو «سانلا لاح ٌبساَنَي

 لإ كَلسَْسأ امو » :ىلاعت لاق امك ةمح لا وو
 ملا 02 ع

 دقل# :ىلاعت لاق امكو ونوس

 ام ِهِّيلَع ُريِزَع َمُكِشَأ ْنِي فالوث 2 مس

 تفوت جينمؤملا 0 2 رم
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 يحل 8 هيلع ةيلاغلا يه + ةليجنلا ةفصق

 ّقلخ قلخلا اذه تحئتو « تافص ةمصلا هذه

 ناكف للي هل تناك ةميظَع ٌتاراهمو نيتك



 م5

 هللا يضر يلع انديس نإ لب ءًابكار ًارهام ًاعاجش

 لوسرب انذل سيطولا ىمح اذإ انك :لوقي ناك هنع

 . هلع هللا

 امل د همقوم ةريسلا ىف ءىراقلا ىسني الو

 ىلع وهو ٌرف نم ٌرف دقو «نينح ةوزغ يف ناك
 نبا انأ سلك ال يبنلا انأ» : يداني وهو .هتلغب

 .«بللطملا دبع

 :هنع هللا يضر بزاع نب ءاربلل لجر لاق

 نكل :لاق ؟نينح موي ِْلكي هللا لوسر نع متررفأ
 ًاموق اوناك نزاوه نإ .ّرفَي مل ِةلَك هللا لوسر
 ءاومزهناف مهيلع انلمَح مهانيقل امل اَنإو «ةامُر
 .ماهسلاب انولّبقتساف مئانغلا ىلع نوملسملا لبقأف

 ىلعل هنإو هّئيأر دقلف «ّرَفَي ملف ِةِلكَي هللا لوسر امأف

 يبنلاو اهماجلب ذخا نايفس ابأ ْنِإو «ءاضيبلا هتلغب

 نباانأ .بذك ال يبنلا انأ» :لوقي هي



44 

 .''بلطملادبع

 هتيسورف مامت ىلع ٌحضاو ٌميظع ٌليلد اذهف
 ةلغبلاو «هتلغب ىلع ًابكار ناك هنأل ءهتعاجشو

 نأ عيطتسي امف ءرفلا الو ركلا اهنأش يف سيل

 ناكو ءرمألا مزل اذإ ناسنإلا اهب َرفي نأو برهي

 دبع نبا انأ .ءبذك ال يبنلا انأ» :لوقيو يداني

 لهف ءدوصقملا وهو هسفن ىلع لديف «بلطملا
 ةسرحي يذلا اذه َّنأ ناسنإلا روصتي نأ نكمي

 .هنع نوعفاديو هشيرع باب ىلع نوفقيو كئلوأ

 نوطقسيو هليبس يفو هللا ليبس يف نولتاقيو

 نلع لذي هنأ «ةئارلا :تحنتو لذلك تدق اين

 نبا انآ «هللادبع نبا انآ دمحم: انأ لوقو. ةسفن

 . ؟بلطملادبع

 ىف هريغ ةباد داق . نم باب .داهجلا ني «يراخبلا» هاور 000

 . برحلا
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 هتعاجش لامك ىلع لدي اذه نأ كشال

 ىلإ جاتحي ال هنأ انه مهل نيبيو .ِةكَك هتراهمو
 ءةسارحلاو ةيامحلا هذه هل هللا ةيافك دعب دحأ

 نوُديفّتسُملا ةقيقحلا يف مه هلوح نيذلا ءالؤهو

 ًارجأو ًاميظع ًالضف كلذب نولاني مهنأل ءهلبق
 يبنلا اذه نع مهعافد يفو ء«مهتيامح يف اريبك
 .ِِكَك ميظعلا ديسلاو ميركلا

 هنأ لَك مهل حرصي .فقاوّملا نم فقوم يفو
 رّرَقُي ىلاعتو هناحبس هللا نإ لب «مهيلإ جاتحي ال
 : ىلاعت هلوق يف زيزعلا هباتك يف ةقيقحلا هذه

 ءل هنأ :ىنعمب ُدََأ ركن ْدَكَن ُهْوُشَت الإ 9
 هنأ اونظت ال : مهل لوقي هنأكف .«مكفويسب رصتني

 تناك الو «.ةلاسرلا هذه تناك امو «مالسإلا اذه
 . 4يدّنلأ ُهَرحصَم دقق ةوورصت مكالِإ » ةوزغلا 5
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 نعو هنيمي نعو «هعم اوناك مهنإف :كلذ عمو

 ناك وهو ءمهسوفن نولذبي هفلخو همامأو ءهلامش

 ءمهلضف ىسني الو مهل وعديو مهبيثُيو مهركشي
 فورعملا ظفحي ٌيِفَو ِهِْلكَي هنأل «مهفقاوم ىسنيالو

 نأش اذهو ءمهعئانص ىسني الو ءهلهأ ركشيو

 . مهتاداس ديس وهو «لاجرلا نم لّمكلا

 سيل لكك هنأ ملعلا َّلك نوملعي ًاضيأ مهو

 ميقي وه امنإو «مهتسارح ىلإ الو «مهيلإ جاتحمب

 ىلاعتو هناحبس هللا نأل «بابسألاب اذخأ كلذ

 يذلا ةنسحلا ةودقلا وهو «بابسألاب ذخألاب هرمأ

 ذخألاو بابسألا ةماقإ َّنألو «ءكلذ سانلا مّلَعُي

 ساسأو يمالسإلا عمتجملا ساسأ وه ءاهب

 هذه ىلع موقت يتلا ةيمالسإلا ةراضحلا

 ىلع موقت الو «حجئاتنلا كلت ىلعو «تامدقملا

 قراوخلاو تاماركلا امو «قراوخلاو تاماركلا

 نيبتل ةقداص ُنيِهارَبو ءةجاحلا دنع لئالد لإ
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 ىلع ينبني ال مالسإلا نكل ؛ةلاسرلا هذه قدص
 .تازجعم يه ثيح نم تازجعملاو قراوخلا
 ...قراوخ يه ثيح نمو

 تامدقملاو دعاوقلا ىلع ينبني مالسإلا

 ناك اذكهو «بابسألاب ذخألا ىلعو «حتاتنلاو

 هنكلو «هتالماعمو هتافرصتو هلاوحأ يف كلك هناك

 تقولا يف ىلاعتو هناحبس هللا هَّذِمُي ناك كلذ عم

 ةزجعُم راهظإ نم هب هدمي نأ يغبني امب بسانملا
 ةرورضلا هيعدتست امم كلذ ريغو «ةداع قرخو
 .اهطسب لحم اذه سيل «ةريثك رومأ يف

 ًاميظع ناكو ءًاعاجش ناك كي هنأ : لصاحلا
 21 تاجا :لوقير افكار ناكو + ايماوناكو
 اك اشنأ حيحصلا ثيدحلا يف اذه ءاج دقو

 اوعمس دقف «ٌعَرَف مهباصأ ةنيدملا لهأ نأ :يتأيس
 راغأ ًاودع نأ اونظف «ةنيدملا فرط يف ًاتوص
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 هنوسرحي مهو مهنيب وهو ديو هنم ناك امف «مهيلع

 نم ينعي - ًايرغ ًاسرف بكر نأ آلإ «هلوح مهو

 سرافلا الإ هيلع ردقيال اذهو ءماجلالو جرس ريغ

 هذهب ليخلا دوقي نأ عيطتسي يذلا ميظعلا رهاملا

 ماحو هب ديم قلطناو سرفلا اذه بكرف - ةروصلا

 اَنإ» :لاقو ملإ عجر مث ةرود رادو ةنيدملا لوح

 . «رحبل هنإ : لاق وأ ما رغب هالو

 كو يبنلا ناك :لاق هنع هللا يضر سنأ نع

 مهلبقتساف «توصلا وحن اوجرخف ةليل ةنيدملا

 يبأل سرف ىلع وهو «ربخلا أربتسا دقو ِةلَك يبنلا

 مل» :لوقي وهو فيسلا هقنع يفو ّيرغ ةحلط

 وأ ءارحب هاندجو :لاق مث ءاوعارت مل اوعارت

 ل هنإ : لاق

 . لئامحلا باب .داهجلا يف «يراخبلا» هاآور 000(
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 للك يبنلا مهلبقتسا :هنع هللا يضر سنأ نعو

 . فيس هقنع يف - جرس هيلع ام - ّيِرُع سرق ىلع
 سيل :يأ ءارلا نوكسو ةلمهملا مضب :(يرعلا)

 "ءزؤأ ألو جرس هيلع

 هلك يبنلا هيلع ناك ام ىلع ُلدَي ثيدحلا اذهو

 بوكرلا َّنِإف «ةغلابلا ةيسورفلاو عضاوتلا نم

 نمدأو «بوكرلا مكحأ نم الإ ُهلعفي ال روكذملا
 . ةيسورفلا ىلع

 سرافلل يغبني هنأ ىلإ ريشي ام ثيدحلا يفو

 الثل «هيلع ٌةَعاَبط ضورُيو ةيسورفلا دهاعتي نأ
 .'"”هل دعتسا دق نوكيف «ةّدش ُهأِجْفَي

 نأ 4 اقع ينعي 00 هاندجو انإ) :هلوقو

 دقو «ينجعزأ الو ينعزفأ الو مكعزفأ يذلا اذه

 . يرعلا سرفلا بوكر باب ءداهجلا يف «يراخبلا» هاور (0)
 .485-817ص: " «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (؟)
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 تدجوف تبهذ «هنم مظعأ وه ام تدجوف تبهذ

 «ىطخلا عساو ينعي اردو ار سوتلا اذه

 عساو هنأ ينعي رحب هنأب سرفلا نوفصَي مهنأل

فورعملا قنافيطلا نسب لغو يلتكلا عيرس ىطخلا
 ة

 . ليخلا دايج اهب زاتمت ىتلا

 ءهيلع همالسو هللا تاولص هنأش ناك اذهف

 ءيش لصحي مل هنأكو «ةوقو تابثب مهنأمطف عجر

 مهل نيبيل اذه لك .«ارحب هاندجو انإ» :مهل الئاق

 ؛هتيافمك هبو هبسح وهف هبر ىلع لكوتم هلي هنأ

 هنوسرحي امنإو .«فاخي الو ًادحأ ىشخي الو

 ةعيرشلا ةماقإل ءهنع نوعفاديو هلوح نوفقيو

 ةدعاق يهو «.بابسألاب ذخألا ةدعاق ليصأتو

 رجألاو باوثلا كلذب اولاني نأ لجألو «ةيساسأ

 . ميظعلا

 «يلوطبلا يلوجرلا يضايرلا ناديملا اذه يفو
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 «(لابشألا) ينعي راغصلاب ينتعي ملك لوسرلا ناك

 ضرعتسي ناكف ؛داهجلا ىلإ اوماق اذإ مهب حرفيو
 اذه :لوقيو ءاذه ٌدريو اذه زيجُي هسفنب شيجلا

 ميظنت ىلع فرشيو «حلصي ال اذهو حلصي
 تقولا اذه يف :مهل لوقيف لَك هسفنب تاوزغلا

 برضلا نوكي تقولا اذه يفو .يمرلا نوكي

 نع اوكسمت نأ يغبني تقولا اذه يفو .«فيسلاب

 بتر نم ؟ردب موي شويجلا ِبَّنَر نم .اذك
 يف شويجلا بتر نم ؟دحأ موي شويجلا
 ةجاحلا دنع يمرلا اومري نأ مهرمأ نم ؟تاوزغلا

 يف وأ اذك لصح اذإ :مهل لاق نم ؟يمرلا ىلإ

 اديعب اوناك اذإو «لابنلاب مكيلعف ءاذك ةظحل

 فد عيضت اهنأل لابنلا اولمعتست الف ءمكنع

 ءدحاو مهس ىلإ نوجاتحي تقولا كلذ يف مهو

 ودعلا مهنم اند اذإ الإ اهولمعتسي ال نأ مهرمأف

 لاطبألا جرخي ناك يذلا نم ءمهنم َبّرَقو



046 

 .«نالف اي مق .«يلع اي مق :لوقي ناكف ؟داهجلل

 بيترتلاب موقي ناك هنأل لك وه ؟نالف اي مق
 قل .«ةيبوحلا ةيلاشألاب.:فراعلا مايق «ميظنتلاو

 نمو «ناديملا اذه يف تبثي يذلا نم فرعي ناك

 ءءادعألا نم جرخ يذلا اذه ةزرابمل ٌحلصَي يذلا

 امك ؛همامأ فقي نأ حلصيو بساني يذلا نمو

 ءدغ موي لثم يف تعقو يتلا ردب ةوزغ يف عقو

 .ناضمر نم رشع عباسلا مويلا وهو

 نب ةبتع ةزرابمل ناديملا ىلإ جرخ امل هنإف

 ةبتع نب ديلولا هدلوو ةعيبر نب ةبيش هيخأو ةعيبر

 ةثالث مهيلإ جرخي نأ ِِكَي رمأ «ةزرابملا اوبلطو

  ثراحلا انبا ذاعمو فوع :مهو راصنألا نم

 اميف ةحاور نب هللا دبع ثلاثلاو « ءارفع امهمأو

 نم طخ ويلات 1 عقلا عك تاو انتل نق
 يفو «ةجاح نم مكب انل ام :اولاقف ءراصنألا

 نم انيلإ اوجرخأ نكلو «مارك ءافكأ :اولاقف ةياور
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 ةديبع اي مق» :ِلَك يبنلا لاقف ءانمع ينب انئافكأ

 زرابف ««يلع اي مق ءةزمح اي مق «ثراحلا نبا

 ةزمخ زرابو «ةبتع  موقلا َّنسَأ ناكو - ةديبع
 ةياهنلا يفو .ةبتع نب ديلولا يلع زرابو «ةبيش
 «ثراحلا نب ةديبع دهشتساو «ًاعيمج هللا مهرصن

 لئاقلا وهو «ناديملا يف همدق تعطق دق ناكو

 : هنع هللا يضر ذئموي

 ايلاع هللا نم ًاشيع اهب يجرأ ملسم ينإف يلجر اوعطقت نإف
 ايواسملا ىطغ مالسإلا نم ًاسابل هّنم لضف نم نمحرلا ينسبلأو

 هوعجضأ .ةكَو هللا لوسر ىلإ هب اوؤاج املو

 لوسر هشرفأف هلك هللا لوسر فقوم بناج ىلإ
 همدق ىلع د عضوف «ةفيرشلا همدق هلك هللا

 بلاط وبأ ينار ول «هللا لوسر اي :لاقو «ةفيرشلا

 : هلوقب قحأ ينأ ملعل

 لئالحلاو انئانبأ نع لهذنو هلوح عّرصن ىتح هملسنو
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 :لك هللا لوسر لاقف «هنع هللا يضر تام مث
 . '0(ديهش كنأ دهشأ»

 ةزرابملا ىلع هباحصأ عجشي دلع ناك دقلو

 ناكو «لاطبألا ةلباقمو « لاضنلاو لاتقلل جورخلاو

 ال نمو «مدقتي نم ةفرعمل تارابتخا مهنيب يرجي

 . حلصي ال نمو« نآلا جورخلل حلصي نمو «مدقتي

 «ةعراصملا :ةيسايقلا تارابتخالا عاونأ نمو

 بابشلا نم ةوزغلا ىلإ مدقتي نم ُرُّمأَي ناك هنإف
 ءانهو ذهو ءاذهو اذه عراصتيف «ةعراصملاب

 قحتسي) ينعي جورخلاب ةزيجُي ءزافو تبث نمف
 وأ لوبق ناحتما ربتعي اذهو «(لاتقلا ىلإ جورخلا

 عراص :مدقتملل لوقي ناكف (ةلباقم رابتخا)
 اذه :لوقي هبلغ اذإف ءهعراصيف موقيف ءانالف

 اذكه ءزرابيو لتاقيف جرخيف .«جورخلا قحتسي

 . ٠١:١ طاشملا نسح مامإلا انخيشل «ىجدلا ةرانإ» 230(



 1م

 . هلع هنأش ناك

 ردب ىلإ ةضايرلا نم

 هيف ثدحتن يذلا كرابملا ءاقللا اذه يف نحنو

 رركأ نأ َّذَب ال «ةددعتملا اهتطشنأب ةضايرلا نع

 نم «ءاقللا لوأ يف يمالك هب تأدب ام مكل دكؤأو

 ةيلاع ةياغلاو .«سيفن دصقلاو ٍلاغ فدهلا نأ

 . ةبوبحمو

 ةفيرش ةليسو اهلاكشأو اهعاونأب ةضايرلاو
 ال يتلا «ةليلجلا ةميركلا تاياغلا هذه قيقحتل

 «ةيحضتلاو سوفنلا لذبو حاورألا ميدقتب الإ ُلاَ
 هيف سفانتيو ناعجشلا هيلإ قباستي يذلا وه كلذو
 . لاطبألا

 ةدومحملا ةروكشملا عناصملا دحأ يداونلا هذهو

 نيدهاجملا لاجرلا عنصتو لاطبألا انل ٌجرَخَت يتلا

 يف ربفللا مهن ناك نوانلاو هان لم ىف
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 دو نيلسرملا ديس ءاول تحت ةقباسلا فقاوملا

 ةلئاّمُملا اهتليل شيعت يتلا ردب موي يف ًاصوصخو

 .(ناضمر اال ةليل) خيراتلا يف اهل

 جرخ يتلا ردب موي يف ةكرابملا ةوزغلا هذه يف

 اوتبث امو هللا ليبس يف نودهاجملا بابشلا اهيف

 قيفوت دعب الإ ءاوبراح الو اوزراب الو اولتاق الو

 طارصلا ىلإ مهاده يذلا ىلاعتو هناحبس هللا

 ةعاجشو ةوقو نيرمتو بيردت دعب مث «ميقتسملا

 هيلع انيبن اهاعرو .مالسإلا اهاعر ةميظع ةمهو

 يتلا ةكرابملا ةوزغلا هذه يفو .مالسلاو ةالصلا

 ةكرابملا ةليللا هذه ءاهتليل يف وأ اهباحر يف شيعن

 ىلاعت هللا رصن .ةكرابملا ةوزغلا هذه يف

 :هلوقب مهيلع ىلاعت هللا نتما دقو نيملسملا

 انه ةلذلا تسيلو # هلأ مُسأَو ردسي هَل مُكَرَصَم َدَمَلَو »

 ذأ ةراييكلا نسبا انج هللا نأ هقراقعلا ضب

 َّنأل «ةلقلا :ىنعمب ةلذلا امنإو ءريقحتلل يه
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 َلَع َعلْدَأ# مهنأب نآرقلا يف اوفصو نينمؤملا
 ةلذلاف «ةزعأ ٌةلذَأ مهف 4 َنرْفَكْلأ َلَع َوَّزِعَأ َنينِمْؤمْل

 ةنكسملاو راسكنالاو عضاوتلا :اهانعم انه

 ءءاعدلا وأ ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ لوصولاو

 يف فوخلا ماقم يف متنك متنأ :ينعي «ةلذأ متنأف

 انه ةلذأ تسيلو «ىلاعتو هناحبس هلل ءاعدلا ماقم

 ناسنإلا هروصتي يذلا نهذلا يف روصتملا ىنعملاب

 ىنعمب ةلذأ امنإو «ريقح ىنعمب ليلذ ةملك نم :

 «ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ متأجلو متعضاوت مكنأ
 نيثيغتسملا نيعادلا نيئجاللا ءالؤه سأر ىلعو

 ةليل يف ناك هنإف لِيَ هللا لوسر انالومو انديس

 هللا ىقلأ دق ةليللا كلت يف ناكو «كلذب ًامئاق ردب

 ول مهنأل ءالسك سيلو ٌةنمأ وهو ساعنلا هيلع
 يف نوركفتي نيظقيتسم ةليللا كلت يف اوتاب

 يف مهو رهسلا نم اوحبصأل «هئاقل يفو مهودع

 مهب ةمحر ىلاعت هللا نكلو ءدكتو رجضو بعت
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 مهيلع هللا ىقلأف © ُهْنَم ٌدَنَمَأ َساَمّلا مكسب 117 (نلاعت كارل يم رهو ةعرتلا ييياما ىلا
 ناك هنإف ةليللا كلت يف ِيِللَذ وه امأ .ساعنلا
 ّيحاي :لوقي وهو ءالتبتم اقئاو ًاعكار ًادجاس
 . مويقاي

 رجشلا تحت انقلطناف .ءرطم 0 0 ليللا نم انباصأ» هنع هللا يضر يلع انديس لوقي
 لوسر تابو .رطملا نم أهتح م |ظت 3 ||و

 . ؟هبر وعدي ٌهِيَو هللا
 كلت يأ  ائيف ناكام» هنع هللا نقر: هنقو

 رمش تحت نلذضا ةكرشلا لوس آلا: قاف ةليللا
 رركي  مويقاي يحاي لوفر نأ ةةوحتم يف ا

 ا ىلع صخشلا ىقلي كيلنش ساعت ةليللا

 ,. 7 / «ةيبلحلا ةريسلا» 6
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 لوسرلا فرشأو ءرصنلا ءاجو ةوزغلا تءاجو

 بيترت ىلعو فوفصلا ةيوست ىلع هسفنب هي
 ناكف .مهبيترت ىلعو مهميظنت ىلعو «ةباحصلا
 ؛ةنميم اذه لعجيو «ناكملا اذه يف اذه لعجي

 .ةمدقملا يف اذه لعجيو «ةرسيم اذه لعجيو

 يف اذه لعجيو «ةرخؤملا يف اذه لعجيو

 اذه لعجيو عاتملا ىلع اذه لعجيو «بلقلا

 فشكلل اذهو «ةسارحلل اذهو «ةعباتملاو ةبقارمل

 .ودعلا رابخأ نع

 : فوفصلا ميظنت

 ةميظعلا ةيبرحلا ةمهملا هذه ذاتسأ ناك دقلو

 هتاوزغ عيمج يف ديو هللا لوسر انالومو انديس وه
 جرخ اذإ ناك هنأل ءاهيف مهعم جرخي ناك يتلا

 نيعفادملاو ةاّمّرلا عم ًاكراشم ًايركسع ًادئاق جرخي

 اهبترو ءردب موي مهفوفص مظن يذلا وهو
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 ناكف موقلا هب لدعي حّدق هديب ناكو ءاهلدعو

 .رخأت 1 رضذال ريو .مدقت :اذهل لوقي

 نع حجراخ وهو ةّيِغ نب داوسب رم دقو

 «ةفيفخ ةبرض حدقلاب هنطب يف هبرضف .فصلا
 ءهللا لوسراي :لاقف ءح«داوساي وتسا» :لاقو

 «يندقأف «لدعلاو قحلاب هللا كثعب دقو « ينتعج وأ

 :لاقو هنطب نع لَك هللا لوسر فشكف :لاق

 :لاقف «ءهنطب لبقف ءهقنتعاف :لاق «ءا«دقتسا»

 هللا لوسراي :لاق «؟داوساي اذه ىلع كلمحام»

 نأ كب دهعلا رخآ نوكي نأ تدرأف «ىرتام رضح

 دع هللا لوسر هل اعدف .كدلج يدلج سمي

 : هبر دلع هؤاعد

 ,(دواد ىبأ ننس»و ء(ملسم حيحص)» ىفو

 : لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نع «(«ىذمرتلا»و
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 ردب موي ناك امل :لاق باطخلا نب رمع ينثدح

 .فلأ مهو نيكرشملا ىلإ لكك هللا لوسر رظن

 ليقتساف التر .رشع. :ةعبتو: ةتامتؤاف كهناكتطأو

 مهللا» :هبرب فتهي لعجف هيدي ذم مث «ةلبقلا اك

 مهللا «ينتدعوام ينتا مهللا «ينتدعوام يل زجنأ

 بعت ال مالسإلا لهأ نم ةباصعلا هذه كلهت نإ

 هيدي ادام ءهبرب فتهي لاز امف ء«ضرألا يف

 .هيبكنم نع هؤادر طقس ىتح ء«ةلبقلا لبقتسم

 مث «هيبكنم نع هاقلأف «هءادر ذخأف ء«ركب وبأ هاتأف

 كتدشانم كافك ءهللا يبناي :لاقو هئارو نم همزتلا

 هللا لزنأف .كدعوام كل زجنيس هنإف «كبر

 نأ مُكحَل َباَبَتْسأَف مير َنوُدِيَِتْسَت ْدإ 8 :ىلاعت

 هللا ُهَدَمأَف * تيرم ةكيتملا ني قلاب دم
 .''"ةكئالملاب

 )1١( «ىجدلا ةرانإ) ١/١1١8-1١١57.
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 : يخبرات موي ردب موي

 يذلا ردب موي نأ كش ال «ماركلا ةداسلا اهيأ

 نم رشع عباسلا مويلا وهو ادغ هاّركذ لبقتسن

 انخيرات مايأ نم ديعسو ديمحو ديجمو كرابم

 .ليلجلا ميظعلا يمالسإلا

 ءزتعنو اهب رختفن يتلا ءارغلا مايألا نم هنإ

 دب الف ءانخيرات ةمظع نمو ءاننيد فرش نم ىيهو

 انلاجر خيرات ركذن نأو «مويلا اذه ركذتن نأ

 مهداهجو لَك هلل لوسر انديس ةريسو «دجامألا

 ليبس يفو «هللا ليبس يف مهتيحضتو مهتالوطبو

 فورظ الإ يهام مايألاو .هللا ىلإ ةوعدلا رشن

 مايألا تءاج اذإف «عئاقولاو ثادحألا كلتل

 ةحلاص ةبيط ةصرف تناكف «تابسانملا تءاج

 ةربعو سورد كلذ يف انل نوكيل ًاضعب انضعب ركذي
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 خيراتلا كلذب يدتقنلو «ربتعنل ءةفرعمو ةودقو

 ةدلاخلا مايألا كلت . . .لاطبألا لاجرلا ككتلوأبو

 هللا عفر يتلاو «مالسإلا اهب هللا زعأ يتلا ةديجملا

 يف رشتناف ءهنيدل اهب نكمو «ديحوتلا ةيار اهب

 هدابعو هلهأو هلاجرل اهب نكمو «ضرألا

 «ناوضرو هللا نم ىوقت ىلع اوراصف .نيحلاصلا
 ةكرب نم نيدمتسم «مايألا هذه ةكرب نم نيدمتسم

 كلذ ىلع مث .هللا ىلع نيدمتعم «خيراتلا كلذ
 اذهف «ةديجملا ةريسلا كلتو ءميظعلا خيراتلا

 انبسن وه يَ انيبن وه اذه...ريبك فرش
 اهيف هللا بتك دقل ءانرخفو انزع وه «يقيقحلا

 ةفالاسو ب ثلا كلا ولدا هيل ف رتقلا وب ىيصتلا وب علا

 مهاّده ىلع راسو مهعبت نملو هباحصألو ء«هيلع

 ىلاعت هللا يضر مهننس ىلع راسو مهجهن جهنو

 الإ هتف ال نيذلا مه ءالؤه .هنع اوضرو مهنع

 كلذ ءمهب لإ ٌرتعي ال نيذلا مه كئلوأو ءمهب



 ا/ ١١

 لمعيلف اذه لثمل .رخف هدعب سيل يذلا رخفلا
 .نورختفملا رختفيلف اذه لثمبو «نولماعلا

 الاوبأ دْعَب اداعف ءامب ابيش نبل نم ِنابعَق ال مراكملا كلت

 «نمؤملا سأر عفرت يتلا مراكملا يه هذه
 ةقداصلا مراكملا يه هذه .ملسملا اهب زتعي يتلاو

 نم انتمثأو اندادجأ انل اهدلخ ىتلا ةحيحصلا

 ريسن نأو «مهب يدتقن نأ انيلعف «حلاصلا انفلس

 ٌحلصَي ال هنإف «ملعتنو ملعن نأو ءمهجهنم ىلع
 هيلع حلص امب الإ ءرمأ انل ميقتسيالو لاح انل
 . حلاصلا انفلس لاح

 ناريبك ناميظع نارصن هيف مت مويلا اذه

 .نيملسملاو مالسإلل نادلاخ

 وهو مويلا اذه نأ :لوألا زعلاو لوألا رصنلا
 مويلا وه ءناضمر رهش نم رشع عباسلا مويلا
 يحولا تارطق نم ةرطق لوأ هيف تلزن يذلا



0 

 ىلص هللا لوسر انالومو انديس بلق ىلع سدقملا
 .ءارح راغ يف ٌدّبعتُي ناك امل ملسو هلاو هيلع هللا

 ناضمر ءاج اذإف ةليوطلا ةريثكلا مايألا هيف ولخيو

 ددحملا ناضمر ءاج مث ءهلك رهشلا هيف فكتعا

 اديرف اديحو راغلا كلذ يف وهو هللا نم بترملا

 هناحبس قحلا آلإ سيلج الو سينأ هل سيل ًاركذتم
 : هيلع لزنأو هبلق فطالو هتشحو سناف «ىلاعتو

 كيو أرقأ ## قلع ْنِم نضل َقَلَح * َقَلَح ىِدَلأ َكْير رسب أَرْفأ »

 لثم يف . ميل ام نسل لع قليل ىلا د كل
 انباتك يف نارقلا تايا نم ةيآ لوأ تلزن مويلا اذه

 رييغتلا نم ظوفحملا ءرهدلا دبأ دلاخلا ميظعلا

 هللا ثري نأ ىلإ ءةعاسلا مايق ىلإ ليدبتلاو

 .اهيلع نمو ضرألا

 اذه لثم يفو ءانرصنو انزع وه نارقلا اذهو

 ناضمر رهش يف ةرجهلا نم ةيناثلا علا نهروبا

 ةعمجلا موي وهو ةرشع عباسلا مويلا يفو ءاضيأ



ُ) 

 ةلصاف ةكرعم َلوأ ىربكلا ةوزغلا ردب ةوزغ تناك

 ءرفكلاب مالسإلا اهيف يقتلي «مالسإلا كراعم نم

 .ةرثكلاب ةلقلا اهيف يقتلت «لطابلاب قحلا اهيف يقتلي
 رافكلاب نودحوملا نونمؤملا نوملسملا اهيف يقتلي

 قمري تاورقلا" أ نع ةوزقلا هدهو:«قيكرفملا

 نمو .تاوزغلا تناك اهتاريخو اهتارمثو اهتاكرب

 ردب نمو «نيّتح تناك ردب نمو .حتفلا ناك ردب

 «مالسإلا تاحوتف لك تناك ردب نمو «كوبت تناك

 ةيمالسإلا تاوعدلا لك ترشتنا ردب ةوزغ نمو

 ددح ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأل ءهللا ىلإ

 ةقيقحو نيمئاقلا ةقيقحو .ةكرعملا هذه ةقيقح نّيِبو

 كلهت نإ مهللا» :هلوقب هبر بطاخ ذإ «نيرضاحلا

 .«ضرألا يف مويلا دعب دبعت نلف «ةباصعلا هذه

 انديس انل رّوصي تاوعدلا هذهبو تاملكلا هذهب

 همالسو هللا تاولص ىفطصملا انبيبحو انالومو

 كلت ةقيقحو ءردب لهأ ةقيقحو ءردب ةقيقح هيلع يما ا* <
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 ةلالظ هت ايفتتو هيف بلقتنو هُنِرَن ريخ ّلك َّنأو ةوزغلا
 تاكرب نم وهف مايألا هذه لبقو ,مايألا هذه يف

 اهنمو «ريخلا اهنم هذه ردب ةوزغ نأو .ردب ةوزغ

 ةكربب اهنأو «ةوعدلا اهنمو ملعلا اهنمو «حوتفلا
 لا

 «تاكربلاو تاريخلا تناك كرابملا مويلا اذه يف
 هللا لضفب رصنلا ناكو زعلا ناكو ءلضفلا ناكو

 انيييععو .ةةننس اناا فوق كتم ىلا عتاو: هنا

 هذه ةميق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىفطصملا

 لالجو ردب لهأ لضفو ءردب لهأ ةميقو ةوزغلا

 مهلامو «هللا دنع تاناكملا نم مهلامو ءردب لهأ

 مهدهجبو مهلضفبو .خيراتلا يف تاناكملا نم

 .انل فرشلاو زعلاو ريخلا ققحت مهداهجبو

 :ةروكشُم ةيضاير َفَقاَوَم

 فقاومو «ةميرك اقالخأ ةضايرلا تناك اذإو

 + ام
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 ةيحضتو «ةيماس ةمهو «ةيلاع ًاحورو «ةيلوطب

 فقاوملا هذهب ٌءولمَم ةباحصلا خيرات َّنإف «ءادفو

 بتكت نأ يغبني يتلا «ةليلجلا ةيضايرلا ةليبنلا

 . فرشلا تاحول يف لجستو «رونلا نم دادمب
 نيب لصح ام :فقاوملا هذه نمض يتأيو

 تواثتلا .نتع هناوخإو للي هللا لوسر انديَس كئاقلا

 نوعبس مهعم ناك دقف ءرْهَّظلا ةلقل بوكرلا ىلع

 نب ديزو بلاط يبأ نب يلعو ِهِلك ناكف ءريعب
 -يونغلا دئرم يبأ نب دثرم لاقيو- «ةثراح

 : ا ريغت وقع

 ردب موي انك : هنع هللا يضر دوعسم نبا لوقي

 ابق ٌىلعو ةبابل وبأ ناكو «ريعب ىلع ةئالث َّلك

 لكي يبنلا ةبقع تناك اذإ ناكف هلك هللا لوسر

 امتنأ ام :لوقيف ؛«كنع يشمن نحنو بكرا :الاق

 رجألا نع ىنغأب انأ امو «يشملا ىلع ينم ىوقأب

 .(امكنم
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 انديس دئاقلا عمتجا ؛ردب موي ءاقللا لبقو

 ةيماتسالا" تلا: ماركلا» هياحصأب 1116 لا ةلوشر
 :مهل لوقي ناكف ,ءاقللا رمأ يف مهعم رواشتلل

 رمع لاقو «نسحأو ركب وبأ لاقف .«ّىلع اوريشأ)

 سانلا اهيأ» :ِةِلك لاق مث ,نسحأو باطخلا نبا
 ظ . (ّيلع اوريشأ

 ىلإ انب ترس ول هللاو :ورمع نب دادقملا لاقف

 تلاق امك كل لوقن الو .كعم انرسل داّمغلا كرب

 :مالسلاو ةالصلا هيلع ىسومل ليئارسإ ونب
 .« تودع اهم اَنِإ كيدقَم كبَرَو تأ َبَمْذَك»
 امكعم انإ التاقف كبرو تنأ بهذا) :نكلو

 هل اعدو ءاريخ ِِلي هللا لوسر هل لاقف (نولتاقم

 نأل ًادهشم دوسألا نب دادقملا نم تدهش» :لاق
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 يمنلا لآ ةديسلدع اكعد فعلا هناجر نوكأ

 امك لوقن ال :لاقف نيكرشملا ىلع وعدي وهو لاكي

 كلبَرو تأ َبَمْدَك» :ىسومل ليئارسإ ونب لاق

 نعو :«كنيمي نع لتاقن انكلو «* ةَكِتَدَقَف

 يبنلا تيأرف «ءكفلخو .كيدي نيبو «كلامش 45

 .ها «هلوق ينعي ءهّرسو ههجو قرشأ

 ماق كلذ دنعف ««َّىلع اوريشأ» : ِةلِلك لاق مث

 .كب انما دق) :لاقو سوألا ديس ذاعم نب دعس

 «قحلا وه هب تئجام نأ اندهشو ءكانقدصو

 ىلع انقيثاومو ءاندوهع كلذ ىلع كانيطعأو

 تدرأ امل هللا لوسراي ضماف «ةعاطلاو عمسلا

 تضرعتسا ول قحلاب كثعب يذلاو «كعم نحنف

 انم فلختام «كعم هاَنِضُخَل هتضخف رحبلا اذه انب

 ءادغ نودع اني يفلت: نأ :هيكامو عدعاو لجر

 هللا لعلو «ءاقللا يف قدص «برحلا يف رّيَّصل انإو

 . (هللا ةكرب ىلع رسف «كنيع هب ٌرقتام انم َكيِرُي
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 ءرمأل تجرخ هللا لوسراي كلعلو :ةياور يفو

 لابح لصو «تئش امل ضماف «هريغ هللا ثدحأف

 نم ملاسو .«تئش نم لابح عطقاو ح«تئش نم

 «تئشام انلاومأ نم ذخو «تئش نم داعو «تئش

 انيلإ ٌتحأ ناك انم تذخأ امو .«تئشام انطعأو

 عبت انرمأف ءرمأ نم هب ترمأ امو .«تكرت امم

 نزيل :ةامعلا كذب ىتات تحب تورس نعل .«كرمأل
 دعس لوقب مالسلاو ةالصلا هيلع هدف -.:كعغف

 اوريس» :لاق مث ءهاضرأو هنع هللا يضر

 هللاو «نيتفئاطلا ىدحإ دعو دق هللا نإف ءاورشبأو

 .«موقلا عراصم ىلإ رظنأ ينأكل

 ةيلوطبلا ةيضايرلا ةيلوطبلا فقاوملا نمو
 :ركذلا قحتست يتلا ةروكشملا ةعئارلا ةيناميإلا

 للك يبنلا عمس يذلا مامحلا نب ريمع فقوم

 مويلا مهلتاقي ال ءهديب دمحم سفن يذلاو» :لوقي

 الإ «ربدم ريغ ًالبقم ًابستحم ارباص لتقيف لجر
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 ينيبام >2 8 :ريمع لاقف «ء«ةنجلا هللا هلخدأ

 منا :«ءالوها يلتقي .نأ لإ ةنجلا لختدأ نأ ا

 لتاقو افيس ذخأو «هدي ئف تناك :تارطخ»كذق

 . لتقف نبح

 ةنج ىلإ اوموق» :لاق ملك هنأ ةياور يفو

 لاقف ««نيقتملل تدعأ ضرألاو تاومسلا اهضرع

 مل» :55 هللا لوسر لاقف خب خب :ريمع
 ءاهلهأ نم نوكأ نأ ءاعضر يمك لاقف (؟ خبخبت

 تييح نإ هللاو :لاق مث نيكول تارمت ذخأ 7

 نهدف < ةليوط ةانهل اهنإ فدع ئناوعت لك ىتح

 : لوقي وهو «لتق ىتح لتاقو

 داعملا لمعو ىقتلا الإ داز ريغب هللا ىلإ ًاضكر

 دافنلل ةضرع داز لكو داهجلا ىلع هللا يف ربصلاو

 داشرلاو ربلاو ىقتلا ريغ

 فقوم :ةيناميإلا ةيلوطبلا فقاوملا نمو
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 وهو مهس هباصأ يذلا يراصنألا ةقارس نب ةثراح

 عيبّرلا همأ تءاجو تامف ضوحلا نم برشي

 «كلام نب سنأ ةمع رضنلا تنب -ريغصتلاب-

 ةثراح عضوم تملع دق «هللا لوسراي :تلاقف

 نإو «ءبستحأو ءربصأ ةنجلا يف نكي نإف «ينم
 ةنج وأ» :لاقف «عنصأ ام ىرتسف «كلذ ريغ نكي

 يفل اهيف كنبا نإو ؟تانج يه امنإ ؟يه ةدحاو
 ىلع املس ا ةراشبلا هذه تناكف «سودرفلا

 ىلإ نزحلا بلقناف ءاهدلو يف اهل ةيزعتو ءاهبلق
 ةقيقحلا يف اذهو .«تابث ىلإ علهلا لوحتو حرف
 صقني الو .تابثلاو ةلوطبلا فقاوم مظعأ نم

 ةزرابُمو حمرلا نعطو فيسلا برَض نع ًادبأ
 لاجولا

 مع بلطملادبع نب ةزمح :ردب لاطبأ نمو
 هللا يضر فوع نب نمحرلادبع يوري يي انيبن
 :هل لاق ءاريسأ فلخ نب ةيمأ ذخأ نيح هنأ هنع
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 ةماعن ةشير هردص يف ًاملعم مكيف ٌالجر تيأر ىنإ

 :لاقف «بلطملادبع نب ةزمح :تلق ..؟وه نم

 .ليعافألا انب لعف يذلا كاذف

 نيرشعو نينثا مويلا كلذ ىف هدحو لتق دقف «هنع

 رس

 . الجر

 نب فوع فقوم :ةيلوطبلا فقاوملا نمو

 ام هللا لوسراي :لاق يذلا ءارفع نب ثراحلا

 ةالصلا هيلع لاقف ..؟هدبع نم ٌبرلا ٌكحِضْي

 عزنف «ارساح ودعلا يف هدي هسمغ» : مالسلاو

 ىتح لتاقف افيس ذخأ مث ءاهفذقف هيلع تناك ًاعرد

 ةشرخ. ني. كاهتس.:ةناَجد وبآ ةوذنب لاظبأ قو

 .دايز نب رذجملاو «عذجلا نب تباثو «يراصنألا

 نب ورمع نب ذاعمو «حارجلا نب رماع ةديبع وبأو
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 .هللادبعو ةعافرو «عيبرلا نب دعسو «حومجلا

 نب ةدرب وبأو «ةعافر يبأ انبا بئاسلاو ريهزو

 .راين

 دمحم وهف ؛ناعجشلا عجشأو لاطبألا لطَب اّمأ
 نيكرشملا بقعتي سانلا هار دقف كك هللا لوسر

 . يذلا َنوُلويو عمل موبيَس » ولتي وهو ردب موي
 موي انتيأر دقل :لاق هنع هللا يضر يلع نعو

 ىلإ انبرقأ وهو ِهلَك هللا لوسرب ْذوُلَن نحنو ردب
 .©"”سأب ذئموي سانلا دشأ نم ناكو ءودعلا

 : ىمعألا ال . . . ريصبلا

 يراصنألا يدع نب ريمع انديسل ًايهتو
 يف يزيرقملا ركذ دقف هرذنب يفي نأ ؛ يمطخلا

 تناك ناورم تنب ءامصع 9 «عامسألا عاتمإ

 لي يبنلا ىلع ضرحتو هلك هللا لوسر يذؤت

 . ينامي هدبع دمحم روتكدلا ذاتسأللل .«ىربكلا ردب ةوزغ» 0غ(
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 ردب نم هلي هلوسر هللا در نئل يدع نب ريمع رذنف

 . اهتلثقيل :«ةنيذنلا ىلإ

 ؛ةنيدملا ىلإ ردب نم ِةلكك هللا لوسر عجر املف

 اهلوحو ءاهتيب اهيلع لخد ىتح ًاليل ريمع اهءاج
 اهردص يف هعضرت نم مهنم «ماّين اهدلو نم ُدْمَن

 اهنع يبصلا ىّحنو رصبلا ريرض ناكو هديب اهّسجف

 ءاهرهظ نم هذفنأ ىتح اهردص ىلع هفيس عضوو

 فرصنا املف دو يبنلا عم حبصلا ىلصو ىتأو

 اي معن :لاق ؟ناورم ةنبا تلتقأ» :لاقو هيلإ رظن

 ءريمع اي هلوسرو هللا ترصن :لاق ءهللا لوسر

 ؟هللا لوسر اي اهنأش نم ءيش ىلع له :لاقف

 ةملكلا هذه تناكف .''"نازنع اهيف حطتنيال :لاقف

 : هباحصأل لاقو ِهِكَي هللا لوسر نم تعمس ام لوأ

 هلوسرو هللا رصن لجر ىلإ اورظنت نأ متببحأ اذإ»
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 رمع :لاقف «يدع نب ريمع ىلإ اورظناف «بيغلاب
 ىمعألا ىلإ اورظنا :هنع هللا يضر باطخلا نب

 هللا لوسر لاقف ءهللا ةعاط يف '''ىّرشت يذلا
 . (ريصبلا هنكلو «ءىمعألا لقت ال :ك

 ةعامج يف اهينب دجو ٌريمع عجر املف

 :لاق ؟اهتلتق تنأ ريمع اي :اولاقف ءاهنونفدي

 يذلاو «نورظتت ال مث ًاعيمج ينوديكف «معن
 ءتلاق ام مكعمجأب متلق ول ءهديب يسفن

 .مكلتقأ وأ تومأ ىتح اذه يفيسب مكتبرضل

 ."'”ةمطخ ينب يف مالسإلا رهظ ذئمويف

 . ر ذب مويو رد لهأل صئاصخو تامارك

 ثيداحأ ردب مويو ردب لهأ لضف يف درو دقو
 :أهنم «ةريثك راثاو

 .ىلاعت هللا ةعاط يف هسفن عاب :يأ )١(
 . طاشملا انخيشل «ىجدلا ةرانإ) رظنا (0)
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 امو» :هنع هللا يضر رمعل ًابطاَخُم لي هلوق

 اولمعا :لاقف ردب لهأ ىلع علطا هللا لعل كيردي

 ترفغ دقف وأ «ةنجلا مكل تبجو دقف متئش ام

 "وكل

 هللا :نلوسرل : هع فررعلا قيد كه ىفف

 ام مكل ترفغ :يأ ءردب لهأل فرش ٌةدايزو هلي

 : ليقو ءاروفغم عقي بونذلا نم عقيس امو ىضم

 يف عوقولا نم ظفحلا نع ةيانك كلذ َّنِإ

 مهنإف ءمهنم ءيش لوصح ضرف ولو «لبقتسملا

 اهرفكي ام َدَجوُي وأ ءرفغُتل هللا ىلإ ةبوتلا نومهلي

 ءارغإلا الو «بونذلل ةحابإ هيف سيلف «مهنع

 . اهيلع

 يفو ؛هل ظفللاو «هحيحص» يف يراخبلاو 1 مامإلا هاور )١(

 نباو .«يذمرتلاو «دواد قاف ءملسمو «درفملا بدألا)»

 «ىلعي وبأو «ةبيش يبأ نباو .«يمرادلاو «ةناوع وبأو ءهجام

 . هنع هللا يضر يلع نع يناربطلاو «رازبلاو
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 نم رانلا لخدي ال نأ وجرأل ينإ» :ْكَك هلوقو
 . هللا ءاشان] اودق.لهش

 ١ هل . ٠ فانتم 7
 اردب دهش لجَر رانلا لخدي نل» :ِةلَك هلوقو

 .”ةيودحلاو

 نم مهريغ ىلع ٌلضَف مهل ردب لهأ نأ امكو
 مهل ًاردب اودهش نيذلا ةكئالملا كلذك «ةباحصلا
 ءاج :ثيدحل ةكئالملا نم مهريغ ىلع ٌلضف
 ردب لهأ نودعت ام :لاقف ِةِْلَي يبنلا ىلإ ليربج

 ةملك وأ «نيملسملا لضفأ نم» مهلك لاق ؟مكيف

 نم اردب دهش نم كلذكو :لاق ءاهوحن
 , ””2ةكعالملا

 )١( يمثيهلا هنع تكسو ؛«ةريره يبأ نع رازبلا هاور .

 .رباج نع ملسمو دمحأ مامإلا هاور 64ه

 يقرزلا ةعافر نع «هحيحص» يف يراخبلا هاور و9 .
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 ول «هديب يسفن يذلاو» :ردب موي يف لاق يي هلل
 نيدلا لهأ نم ةنس نيعبرأ هقف يف دلُو ًادولوم نأ

 ىلإ اهلك هللا يصاعم بنتجيو «هللا ةعاطب لمعي

 ملعي ال نأ ىلإ ّدَرُي وأ ءرمعلا لذرأ ىلإ ّدَرُي نأ

 ؛ةليللا هذه مكدحأ غلبي مل ءائيش ملع دعب

 ءالضفل ءاردب اودهش نيذلا ةكئالملا 5 :لاقو

 "بونت هيفاخنت نين لع

 عفريو «مهتلزنم ينديو ءمهلجُي لكك ناك دقو

 . مهئاطعإ يف ٌديرَيو «مهتناكم

 زعأ يذلا مويلا هنأ :ردب موي صئاصخ نمو

 لاق لب «كرشلا هيف هللا َلذأو ءمالسإلا هيف هللا

 .هدعب رفكلل ٌلالذإ هيف عقو موي َّلُك َّنِإ :ءاملعلا

 ل عَ
 ملو « صالقم نب رفعج هيفو : يمثيهلا لاق ؛«يناربطلا هاور )١(

 . 25 «دئاوزلا عمجمالا . تاقث هلاجر ةيقبو .هف رعأ
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 باها بي ئئقيدبكَر> :ىلاعت هللا لوق هيف
 . 4 ترومحُي ْمُهَّلَعأ ريك لا باَدعْلا تود فدل

 رق سس

 « َقْدَأْلا باَدَعْلا حت مُهّنقيِذنلو# :ىنعمو
 دين «بدعلاو ب رسألا و: نكمل اهتدتلا ثاَديع
 باذع 4# ريكألا ٍباَدَمْلا نود # .ءضارمألاو

 .«تومحَيب ْمُهَلَك» «ةرخآلا

 شطبلا مويو ارا موي وه ردب مويو
 قر لكي أوبَعي ام لق # :ىلاعت لاق امك .ماقتنالاو

 2 اند درك و د تا د

 باذع :ليقو ءردب موي هنأ ىلع ءاملعلا رثكأو

 م : ىلاعت لاق 0 شطبلا هنأو «ةرخآلا

 . 4 نوُمْقْلْم اَنِإ كربكلا ةّميطبلا سِطَبت

 يف ءقحلا نيبو رفكلا نيب ناقرفلا موي وهو
 ب ناهشلا نياكيتع عار امو # :ىلاعت هلوق ره سحر رس وج رس عل لمى 6 0
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 . ؟ِناَعَمَجْلا قتلا

 يف لاقو «ناقرفلا موي ردب موي :ريثك نبا لاق

 ريرج نبا هاور « سابع نبا هلاق . «بهاوملا حرش

 . مكاحلا هححصو «رذنملا نبأو

 موي اهمظعأو 4# وردك نام ىف ُهّللا مكره
 .ردب

 ردب مويب ىلاعت هللا ّرعأ :«بهاوملا» يف لاق
 هجو هللا ضّيبو ءهليزنتو هيحو رهظأو ءهلوسر

 . هليجو ناطيشلا ىزخأو «هليبقو ىبنلا

 مهن *«َنيِلَسرمْلآ نوال انئمإك َتَقَبَس َدَقْلَو #9 :ىلاعت لاق
 مآ

 ١ ر لس ل و سا 2 تسامووك

 . "نوبل مط ادن *توروَصمْلا مَ

 )١( تايآلا ءتافاصلا ةروس ١/ا١-”/ا١.
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 و

 ."74اًديمّس هَ كو ولك ندا لع مرِهظِِ

 : رصنلا ءالعإو . . .ةجيتنلا

 نبي ليز خنق هيدي نم ةودلسلا خرا اجاب

 ىلإ امهنع هللا يضر ةحاور نب هللا دبعو ةثراح

 هرصنو كو هللا لوسر ةمالسب نيرشبم ةنيدملا

 "ءاحورلاب ّسانلا ىقلتف ءنيكرشملا ةميزهو
ل نيئنهم هك هللا لوسر

اعوت ءرصنلاو حتفلاب ه
 ن

 نكمو هتملك هللا ىلعأ دقو ءارفظم اديؤم ًاروصنم

 يناثلا ءاعبرألا موي عادولا ةينث نم كلذو ءهل
 ٍفوفَدلاب ُدئالَولا هاقلتو ناضمر نم نيرشعلاو
 *نليشي

 اييإ

 عادولا تاينث نم  انيلع ردبلا علط
 عاد هللاعد ام انيلع ركشلا بجو

 )١( ةيآلا .حتفلا ةروس 74 .
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 ةوزغلا درسن نأ انل حيمسي ال تقولا ٌّنإَف : دعبو

 ءريسلا بتك يف امك ىرج يذلا يخيراتلا اهبيترتب

 ءاقل ىلإو «ءصاخ سرد ىلإ جاتحي اذه نأل

 اهناديم يف رودأو ءاهلوح موحأ انأ امنإو ءصاخ

 ةميظعلا ربعلاو «ءدئاوفلا كلت اهنم صلختسل

 بيردتلاب ةقلعتملاو «ةعاجشلاو ةوقلاب ةقلعتملا

 ماركلا ةباحصلا كئلوأ هيلع ناك يذلا «نيرمتلاو

 . مهنع هللا يضر

 مزمز ىلإ ةضايرلا نم
 اهنيدايمو اهتطشنأب ةضايرلا نأ :لصاحلاو

 ةعفانلا ضارغألا يف تفظُو اذإ ةعونتملا ةريبكلا

 نم تناك «ةنسحلا دصاقملاو ةليبنلا فادهألاو

 ءريخلا ىلع مهعمجو ءانبابش ةيبرتل لئاسولا ريخ

 مهحلصيو مهديفي امب مهتاقوأ غارف ءلمو

 حالق لك ىلإ مهيديأب ذخأي ءمهقفويو مهدشريو

 . لضافلا يمالسإلا عمتجملا ءانبل حاجنو
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 كا ل ان نول را هالاو
 ةكم لهأ نأ :تلقن ريسلا َبّنك نأ يهو «ةدئافلا
 قاحسإ نبا اهركذو ءةعراصملاو ةوقلاب اورهتشا
 ةرثكلو مهتراهمل عجري كلذ نإ :لاقو ءرّيّسلا يف

 - رّيّسلا بتك يف اهتيأر هذهو ءمزمز ءام يرش
 نأ نم عنام ال هنأ لوقن نحنو كلذ مدقت دقو

 ةراهمو َةيندَب ةوق نوكتف ءاذه عم هذه عمتجي

 بابش هب زيمت ام عم «ةّيمزمزلا ةكربلا عم «ةينف
 ءداهتجاو ةراطشو ءاكذو ةراهم نم ةمركملا ةكم

 ةدايزلل ةلباق ةوخّتو ةدجتو ةعاجشو ةيمحو ةوتفَو
 مهل عمتجاف .ريخلا ىلإ هيجوتلاو .بيذهتلاو
 مهل عمتجاو «يونعملا ُددّملاو يسحلا ددّملا

 ةوقلاب يرهاظلا ريخلا «نطابلاو رهاظلا ريخلا
 مهلاغتشاب ينطابلا ريخلاو «ةعاجشلاو ةراهملاو

 ىلإ مهئامتناو ةبعكلل مهتيؤرو مزمز ءام برشب
 . مارحلا دلبلا
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 : ةضايرلاو مزمزو ىعفاشلا

 «ةضايرلاو مزمز عم بيجع ٌرَبْح يعفاشللو
 : ثالثل مزمز ءام نم تبرش :لاق هنأ ءاج دقف

 ةرشع بيصأ تنكف «يمرلل ُهّتبرشو «ملعلل ُةُتبرَش

 ءاهوجرأو ةنجلل ٌةّتبرشو «ةعست ةرشع نمو ةرّشع
 هللا همحر يعفاشلا مامإلا َّنأ تاياورلا ضعب يفو

 تنكف ينزل 7 كتالثل هرمز .ءاه :تيرش لاق

 «ةرشعلا نم ةعستلاو «ةرشعلا نم ةرشعلا بيصأ

 «ةنجلا لوخدلو ءنورت امك انأ اهف .ملعللو

 , 7ك: ل وضح لحرف

 اهنإف .ءتحصو تقدص اذإ ةينلا نإف اذكهو

 هللا نم ةدمملا ةعرابلا بئاجعلاب اهبحاصل يتأت

 يعفاشلا مامإلل تققحت دقو «ةعطاسلا راونألاب

 ةكربب مث «ىلاعت هللا لضفب اهلك بلاطملا هذه

 )١( ص ةريهظ نبال «فيطللا عماجلا» 757 .
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 . .ًايمار حبصأو تاب هنأ :اذه ىنعم سيلو «مزمز

 ,ةرصاقلا ناهذألا ىلإ ردابتي دق امك ءًاملاع

 ةحص ةيناكمإ لوبق ضفرو «.راكنإلا ىلإ عراستف

 رمأ لوصحب نوكت دق ةكربلا َّنِإ لب «عقاولا ربخلا
 اذهو (ةماركلا)ب فورعملا وهو ةداّعلل قراخ

 قيفوتلاب نوكتو «كلذب هللا هصخ نمل ٌصاخ ٌلاَح
 تامدقملاو بابسألاب ذخألاو .داهتجإلل لمعلا يف

 ربعي يذلا وه اذهو «بولطملا اهب ققحتي يتلا
 ريقكلا وقوي 4 (قيفوتلاو: ةناعؤلا رد فاولعلا دفع
 : رعاشلا لاق «عئاشلا

 ىتفلل هللا نم نوع نكي مل اذإ
 هداهتجا هيلع ىنجي ام لوأف

 ىف ٌرظتنُم وهو ةكربلا هذه ديري يذلا امأ

 تاكرب رظتنأ :ًالئاق هبولطم ققحت لمأ ىلع
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 «نيلمهملا ءاجرو نيبذاكلا ىنمت اذهف «ءءامسلا

 ةمئألا نم انتاداس مه 56 هركني نم لوأو

 يردنكسلا هللا ءاطع نبا مامإلا لاق امك «نيفراعلا

 «لمع هنراق ام ءاجرلا) : «ةيئاطعلا مكحلا» يف

 وهف «لمع هنراقُي مل نإو :ينعي (ةينمأ وهف الإو

 .هل ةقيقح ال «نمت

 الب ةنجلا تلط) : يخركلا فورعم لاقو

 الب ةعافشلا ٌءاَجتراَو «بونذلا نم ٌبنَد ءلمع

 07 هللا ءايحتاواو «رورغلا نم ٌحعوَت «.لمع

 انجز نوح «يصاعملا

 «ةرفغملا ٌيينامأ مهتهلأ ًاموق َّنِإ) : نسحلا لاقو

 :مهدحأ لوقي .ةنسح مهل تسيلو هللا اوقل ىتح

 «هبرب نظلا نسحأ ول «سذكو ؛ىري نظلا نيمحا

 ٌرُكِلَدَو © :ىلاعت هلوق التو (هل لمعلا نسحأل

 ني مُتحْبْصَأَك كسور دير شنط ىلا ين[
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 نيرستل 2١74

 ه7 اه زك ىلع نط  ةدعاقلا ةلفو
 ةماركلاو ةناعإلاو ةكربلا ةلأسم يف ءاملعلا

 ةينابر ٌثاكربو ةيهلإ ٌرومأ اهنإف «ءاعدلاو قيفوتلاو
 . بابسألاب ذخألاو لمعلاب ةنرتقم دبعلل لصحت دق

 نأ مزمز رئب ةكرب ةلأسم يف و اذكهو

 بابسألاب ذخألا عم اهريخ وجريو اهبلطَي ناسنإلا
 نوكي نأ بلط يعفاشلا مامإلاو «تامدقملاو

 داهتجإلا هداهتجا عم ءاملاع امامإو ابكارو ايمار

 . هبلطو كلذ ليصحت يف ميظعلا

 مجري اذه نإ :لئاقلا لوقي نأ حصي الو
 داهتجإلا عم نوكي نأ َّدِب ال لب .ءطقف داهتجإلل

 اهنع ثدحتن يتلا ةكربلا يهو «ةناعإلاو قيفوتلا

 قيقحت ١21!7؟ص («قورز خيشلا حرشب هللا ءاطع نبا مكحا 6
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 : رعاشلا

 هلاني دصق ّوحن داغ لكامو

 ادنلا عمس ىمحلا لخد نم لكامو

 عوجلا الإ همايص نم هل سيل مئاص نم مكو
 بعتلا آلإ همايق نم هل سيل مئاق نم مكو ءأمظلاو

 ركنملاو .«مورحَم نالسكلا نإف كلذ عمو .رهسلاو

 نم صيرحلا لقاعلاو .مولكُم مومْعَم ضرتعملا

 ًءاجَر «نيلبحلاب كسمتساو «نيبابلا نم لخد

 يعفاشلا مامإلاو .نظ نسح عم ٌداهتجاو ءلمَعَو

 ءاهتكرب لانو اهب هللا ىلإ لسوتو ءاهتكرب

 نيرمتلاو بيردتلاب بابسألا ليصحت ىف دهتجاو

 «لثملا هب ترضي انما راص ىتح «ملعتلاو

 ا
 . اقنع هن املاقو ءانفت اسزافو
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 :ةيضايرو ةيويندو ٌةينيد ٌتاَيِن

 لهأ نم ةلمجل ةريثك ٌبلاطم تققحت دقو

 ؛هتناعإو هقيفوتو هللا لضفب : الوأ .ملعلاو لضفلا

 مامتو داقتعإلا نسحو مزمز ءام ةكربب : ايناثو

 قودصملا قداصلا نع هلضف يف ءاج امب قيدصتلا

 بابسألاب ذخألا يف داهتجإلاب :ًاثلاثو .ِك
 لاوزو ءافش نم «بلاطملا كلتل تامدقملاو

 ىلع بوغرملا لوصحو «حجئاوحلا ءاضقو «مالآلا

 . بولطملا هجولا

 يعفاشلا نع رهتشاو :رجح نبا ظفاحلا لاق

 بيصي ناكف .يمرلل مزمز ءام برش هنأ مامإلا

 نم هبرش مك ىصحي الو ءةعست ةرشع لك نم
 نيز ظفاحلا انل ركذ دقو ءاهولان رومأل ةمئألا

 ."'"هل لصحف ءيشل هبرش هنأ يقارعلا نيدلا

 )١( ظفاحلل «هل برش امل مزمز ءام» :ثيدح نع باوجلا -



 م١

 ةريثك ثيداحأ مرمر لضف ع ءاج دقو

 درو ام حصأو .ةدرمم لئاسر كلذ يف ةفنصو

 : لاق ء«روهشملا هنع هللا ىضر رذ ىبأ ثيدح اهيف

 ىتح تنمسف «مزمز ٌءام لإ ٌماعط يل ناك ام
 ةفْحس يدبك ىلع دجأ امو «ينطب نكع ترسكت
 «ةكرابم اهنإ» - يك هللا لوسر يأ لاق .'''عوج

 ملسم هاور حيحص ثيدح وهو .«معط ماعط اهنإ

 7 ةهخصا نأ
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 :مزمز ءام لضف يف ةدراولا ثيداحألا نمو

 ءام» :ةِلَك يبنلا نع هنع هللا يضر رباج ثيدح

 ةنيايلا اذييز يدع ريدا نيت بالموس
 . هل «نئسلا» نم جحلا يف هجام نبا هجرخأو

 . 98 /ص ؛«مزمز ءام لضف» باتك نمض ينالقسعلا

 .هلازهو همعضو عوجلا ةقر يهو )010(

 . هنع هللا ىضر



 م

 لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو

 نإ ءهل برش امل مزمز ءام» :ِةْلك هللا لوسر

 كعبشل هتبرش نإو «هللا كافش يفشتستل هتبرش

 هللا هعطق كأمظ عطقتل هتبرش نإو «هللا كعبشأ

 . «ليعامسإ ايقسو «ليربج ةمزه يه

 رجح نبا ظفاحلا مالسإلا خيش هيف فنص دقو

 اذه تاياور قيقحت يفًاصاخ ًاءزج ينالقسعلا
 اذه ةبترمف كلذ ررقت اذإو) :لاق مث «ثيدحلا

 ُحْلَصَي «قرطلا هذه عامتجاب ظافحلا دنع ثيدحلا
 دن جاجتحالل

 ينطقرادلا هاور قباسلا سابع نبا ثيدحو

 هللا كذاعأ ًاذيعتسم هتبرش نإو» :دازو مكاحلاو

 مهللا :لاق مزمز ءام برش اذإ سابع نبا ناكو

 مزمز ءام) ثيدح نع باوجلا يف رجح نبا ظفاحلا ةلاسر 0ع(

 . ١١ ص )هل برش امل
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 نم ءافشو اما او ءافقأت ملغ كلأسأ ينإ

 . ءاد لك

 هللا يضر سابع نبا نع ليفطلا يبأ نعو

  ةعابش اهيمسن انك) :لوقي هتعمس :لاق ءامهنع

 (لايعلا ىلع نوعلا معن اهدجن انكو مزمز ينعي

 عميححص فوقوُم وهو ء«ريبكلا يف يناربطلا هاور

 .ءافينالا

 ام ةيا» :اعوفرم يقهيبلاو ينطقرادلا ىورو
 ءام نم نوعلضتي ال مهنأ نيقفانملا نيبو اننيب

 ا
 : هرعر

 «هل برش امل مزمز ءام» :هلوق :يناكوشلا لاق

 رمأ يأل براشلا ٌعفنَي مزمز ءام ْنأ ىلع ليلد هيف

 ١18:7. مزمز برش .جحلا باتك «بيهرتلاو بيغرتلا» )١(

 مزمز يف ءاج ام باب .جحلا باتك «يراسلا داشرإ» (0)

4 ,. 
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 نم (هل تي امل» هلوق ىف (ام) نأل «ةرخآلا

000 : 

 قالخألاو ةضايرلا

 مهميلعتل ةضايرلا ةصرف ُمنَتْعَي لَك انيبن ناك
 ةوخألاو ةبحملاو .حماستلاو قالخألا مراكم

 .ٌنسفانت «ةضايرلا ةدئاف ىه هذهف «ءنواعتلاو .
 2 0 : 4 ساه 2
 . تعد الو بصعت ريغ نم «فيظن ءيري قباستو

 تناكو 7 ءايوعلا ىمست تناكو «ةقان هل تناك

 0 سس رس ع كى

 «تاقباسملا ّلك ىف زوفت ةديج ًةسيفت ةليصأ َةقاَن

 «قبست ال اهنأ : اهنع هنع هللا يضر سنأ لوقي

 )١( «راطوألا لين» 45:0.

 .دمو ءاب اهدعب ةمجعملا داضلا نوكسو نيعلا حتفب ءابضعلا (؟)

 بقلي امك اهبقل وهو «ةقوقشملا وأ نذألا ةعوطقملا :يهو

 فرجت يلو عيلويح مويلا نيانلا



 ا

 ءاهقبسف اهَقَباَسف «"'ادوُعَق ىلع يبارعأ ءاجو
 نكحلو. «ةيفتسالاب اهرزع .نلفم كر اتفاوب .ظيزاقف

 بحاص كلذ يف اوظح ال مهنأل اورثأت ةباحصلا

 رمأ وهف .«سانلا دنع لصحي ةداع اذهو «ةقانلا

 ممطتراو مهملع لك انيبن نكلو «يداع يرش

 قلخلا نم ملسُملا هيلع نوكي نأ يغبنيام ىلإ

 لئاسملا هذه ّنأو «ةبحملاو عضاوتلاو نسحلا

 ال .«ةراطشلاو ةقاذَحلاو ةراهملاو نفلا ىلإ عجرت

 الو داقتعالاب الو «ةلاسرلاب الو ةوبنلاب اهل ةلص

 وا يفانلا :سق »وأ ةةشرملا وأ ذاعمألل مارتحالاب

 بردلا ىلع راس نمو ءدجو دج نمف «بردملا

 سنأ لوقي «نايبلا رهظي ناحتمإلا دنعو .«.لصو

 نئلع.:كلذ: قش كش ملف :هنع هللا يضر

 0 اعلا

 .لبإلا نم بوكرلا قحتساام :فاقلا حتفب )١(

 . دل يبنلا ةقان باب .داهجلا باتك «يراخبلا حيحصالا 0
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 يفو :رجح نبا مالسإلا خيش ظفاحلا لاق

 ءاهيلع ةقباسملاو بوكرلل لبإلا ذاختا ثيدحلا

 يبنلا قل نسُح هيفو «عضاوتلا ىلع تكلا هيفو
 ١ ةياهعا روم يف هتمظعو ءهعضاوتو لكي

 رثأت ىلع ُلُدَت ةعقاولا هذه َّنأ :لصاحلاو

 هللا لوسر ةقانل ةيمح كلذو ءلصح امل ةباحصلا

 ةلأسملا مهيلع نوُهُي نأ ِكَك انيبن دارأف لل

 نم اهيف َدُبال ةسفانملاو ةقباسملا َّنأ مهمّلَعُيو

 اهيف ناطلسلاو «موزهمو رصتنمو «بولغمو بلاغ

 الو «ةبحملل الو ةيصخشلل ال «نئفتلاو ةراهملل

 .ريبكو ريغصو سوؤرمو سيئر نيب قرف

 ةضايرلا ناديم يف نحنو انه انتوفي الو

 ضعب تافرصت ىلع ًاليلق َتْنْعَن نأ «قالخألاو

 مهل لصحي امدنع نييضايرلا نم انئانبأو انناوخإ

 )١( «يرابلا حتف» 91-97/5.



١١ 

 صوصخلابو «ةيضايرلا تاقباسملا يف زوفلاو رصنلا
 لامعأو ءاجوه تافرصت نم .مدقلا ةرك تايرابم يف

 قوذلاو نيدلا ين قالخألاو بدألا فلاَخت ةيِجّمَم

 عئاقولا ركذأ نأ بحأ الو .ةيناسنإلاو ةءورملاو

 يف تناك اهنأل ءدحأ اهلهجي ال يهف «ليصفتلاب

 سيئرلا دهف نب لصيف ريمألا ومس داجأ دقو

 بابشلل اههجوو اهاقلأ «ةديفم ةليلج ةحيصن

 تايرابملا ضعبل نودعتسي مهو قيرفلل اصوصخو

 ال اننإ :هانعم امب مهل لاق ذإ ءةمهملا ةيرودلا

 كلذ نوكي نأ يغبني نكلو ءرصنلاب حرفلا عنمن

 . (ىضايرلا داتسألا) وهو ءصاخلا

 اهيلع زكرت نأ انل يغبني ةَديفُملا ةحيصتلا هذهف
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 .اهيلإ راظنألا هيجوتب يداونلاو بابشلا بلاَطُت نأو
 اهفلاخي نم ىلع ءازجلا بيترتو اهقيبطتب ةبلاطملاو
 ةبراضملاو ةوادعلا ىلإ لاحلا بلقني الئثل ءاهب ارتهتسم

 «قيرطلا باداو رورملا ةمظنأب لالخإلاو ءاذيإلاو
 اهنإ :اهيف لاقيام ُلِقأ يتلا رومألا نم كلذ ريغو

 نوبرملا هب يدانيام يفاني وهو «ةبدؤمو ةبذهم ريغ
 يتلا ةيضايرلا حورلاب مازتلإلا نم نودشرملاو

 ةيلاعلا قالخألاو بدألا ةاعاَرُم اهتمدقم يف يتأي

 عمتجملا نيبو مهنيبو ًاضعب مهضعب دارفألا نيب .

 ةحرف يف نحنو - لمهن ال نأ يغبني هنأ امك

 مهعجشنف ءزفي مل يذلا رخآلا قيرفلا - رصنلا

 دعب مث «مهيساونو مهتبثثو ء«مهرطاخب ذخأنو

 ءاطخألا ةفرعمل ةعجارملاو باسحلا نوكي كلذ

 بسانملا هتقو يف هنم َّدِبال اذهو «تافلاخملاو .

 نيذلا نيزئافلا انناوخإ هنن نأ انل ىغبتي هنأ امك



 ١م

 بججعلا ىلإ كلذ مهذخأيال نأ ءاودافأو اوداجأ

 مهراقتحاو نيرخالا ءاردزاو «ربكلاو ِرْخَملاو

 ةماع نم ًانايحأ عقيام ًاصوصخو ءمهب ءازهتسالاو

 نم مهنع ردصي دق امو «روهمجلا نم نيعجشملا

 صضيرعتلاو حيرجتلا نم عيش هيف تاملكو جيزاهأ

 . نيرخآلاب

 راطإ يف ٌةلخاد اهلك بادآلا هذه ةاعارمو اذه

 وج يف اهديفتسن يتلا ةيضايرلا ةينيدلا ةيبرتلا
 . ةيندبلا ةضايرلا

 26 3 د 1
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 ةينادحّولا ىلإ ةدحولا نم

 - ةدحولا يدان ةحاس يف نحنو - وجرنل اننإو

 ينعي «ةينادحولا ىلإ ةدحولا نم انبابشب قلطنن نأ
 . . .ديحوتلا ىلإ

 ملعلا نم عساولا هانعمب ناميإلا هب دصقأو
 ةمهم يهو .ةيدقعلاو ةيكولسلا ةيبرتلاو ةفاقثلاو

 .هانفرع نأ ذنم يدانلا

 تعلطا نيح ًاميظع ًارورس ةليللا هذه َتررُسَو
 هبابشب تعمتجاو «ةيضايرلا يدانلا ةطشنأ ىلع

 . هيلع نيفرشملاو «هلابشأو هلاطبأو

 اوذلصت نوكي نأب هلعجت ةيفاقثلا يدانلا ةلاسر َ

 لماوع نم ًالماعو «يركفلا عاعشإلا رداصم نم
 بابتتسال اكحمو ةيفاقثلاو ةيعامتجإلا ةيعوتلا
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 ةضهنلا رهاظم نم ًارهظمو ء«ةدعاولا معاربلا

 اذهل ةيعامتجإلا ةفاقثلا نع ًاربعمو ةيفاقثلا

 راكفألا لدابتل ىدتنمو «ليصألا هثارتو عمتجملا

 اريدج هلعجت اهنأ امك «ةلعافلا تاربخلاو ةرينلا

 ةيفاقثلا ميقلاو ميهافملا قيمعت يف قالَّحلا لمعلاب

 يفو اهرشنو ةفاقثلا ميمعت يفو ء«ةيعامتجإلاو

 عمتجملا مث «يكملا عمتجملا يف ىيفاقثلا ريثأتلا

 .«كلذل ةءانب ةيضاير ةيعوضوم ةكراشمب بحرألا

 هتلاسر ءادأ يف جهتنيو هراسم يف يدهتسي هنإف

 ةيلاتلا فادهألا ءاضتقا :

 ةئشنت لايجألا ةئشنت ىف دوهجلا رفاضتل ةيفاقثلاو

 راكفألاو ءىدابملاو ميقلا مارتحا قيمعت - ؟
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 ةيعامتجالا فارعألاو ديلاقتلاو .

 باطقتسا يف حلاصلا خانملا ريفوت - *

 اومن اهومنل لاجملا حاسفإو «ةباشلا معاربلا
 : ايوه

 زاربإو ةيلقعلاو ةيدسجلا تاقاطلا نحش - :
 ةيمنتو «ةفاقثلا عورف ىتش يف ةيمانلا بهاوملا

 . ةضغلا ةينفلاو ةيملعلاو ةيبدألا تاكلملا

 اهتيذغتو ةينطولا يناعم ديسجت -

 حورلا ءالعإل ةيحضتلاو بحلاو صالخإلاب
 ينطولا روعشلا ةيمنتو «بابشلا يف ةينطولا

 . نطولاب زازتعإلاو

 فيظوتو «بابشلا يف لمعلا ٌبُح سرغ - 5

 لمحت مهيدوعتو ارمثم ًافيظوت مهتاقاط
 .ةيلوؤسملا

 ءادأ يف نواعتلاو ةعامجلا حور ءالعإ -
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 «يفاقثلا طاشنلا مدخت يتلا عيراشملاو لامعألا
 .نييعامتجإلا قفاوتلاو فييكتلا ىلع مهتدعاسمو

  - 6فيقثتلاو ريونتلا زكرمب ةرسألا طبر

 . عمتجملا يف ةيعوتلاو
 ةيبعشلا نونفلاو ةيعامتجإلا ةفاقثلا ةياعر - 4

 .ًاميلس ًاريوطت اهريوطتو

 ةيفاص ةفاقث عوبني نم بابشلا ءاورإ - ٠
 يفاقثلا ثارتلا ىلع ظافحلل ةعساو ةددجتم

 . ينطولا

 ةفاقثلا ةياعر يف ةغلابلا ةيمهألا ءاطعإ - ١
 ءاهرهاظمو اهدفاور ىلع فرعتلاو ةيعامتجإلا
 ةيتقو ةيركف طشانم يف ترولبتو تروطت .فيكو
 . ةيضايرو

 ةيبرعلاو ةيلحملا ةفاقثلا تارايت عم لعافتلا - 1
 ةيعوتل اهنساحمب ذخألاو ةيملاعلاو ةيمالسإلاو
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 .ةمادهلا راكفألا نم مهنيصحتو بابشلا

 مهيدان ةميقب يدانلا روهمج ةيعوت ١7-

 نمم هراعشو هتايكولسو هئدابمو هفادهأو هتلاسرو

 يتلا ميهافملا هذهب مزتلي هنإف .يدانلل 0 ناك

 . ليثمت قدصأ مهدلبل لثمملا مهيدان اهمرتحي

 فئاظولا هذه يدانلا اذه ىلع نومئاقلا فرع دقلو

 تميقأف «مايق ريخ اهب مامتهإلاو اهتياعرب اوماقف
 «تاقباسملا تيرجأو نورضاحملا يعدو «تاودنلا

 .يدانلاب ةقالعلا تنسحتف «ضراعملا تمظنو

 جعَي راصو ءهل ىرخأ راودأ عيمجلا فرعو

 دجت ال ترصو .عاتمتسالاو ةكراشملل نيرضاحلاب

 .ةودن وأ ةرضاحم ءاقلإ دنع ةعاقلا يف ايلاخ ادعقم

 لئاوأ نم ةدحولا يدان نأ خرؤي عقاولاو
 ةيساسألا فادهألا قيقحت ىلإ تعس يتلا ةيدنألا

 لخدأ دان لوأ هنأ 1 - ةيدجملا ةمدخل يدانلل
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 ماع ذنم هتطشنأ نمض يفاقثلا طاشنلا لاجم

 «يضاير) ةدحولا يدان راصف - ه6

 فاقت« ضاع ْ
 يذلا رودلا ةيمهأ ةدحولا يدان رعشتسا دقل

 اذه نم ةدافتسإلا يف ةيدنألا هبعلت نأ بجي

 «ةيضايرلا باعلألا هب ىطخت يذلا باطقتسإلا

 روسج ءانبل مهتيدنأل ريهامجلا بح لالغتساو

 ةيفاقثلا جماربلا ميظنت يف أدبف «لصاوتلل ىرخأ
 اذه يف قبسلا بصق هل ناكف ءهسيسأت ذنم

 يعد تاودنلاو تارضاحملا تناكف ءرامضملا

 موقلا ةيلع نم ةبخن اهيف ةكراشملاو اهئاقلإ ىلإ

 ءامسألا باحصأو ءاملعلاو نيفقثملاو ءابدألا نم

 ةباجتسإلا تناكف ؛ةروهشملا هوجولاو ةفورعملا

 ديزملاب ىرغأ امم ءاعجشم لعافتلا ناكو «ةيوق
 . ةيفاقثلا ةايحلا طيشنت يف مهاسو

 قيمعلا يركش نع تبرعأ نأ دوأ ماتخلا يفو
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 يدانلا ةرادإ سلجم هب ماق يذلا زرابلا رودلل

 ةرادإلا سلجم سيئر نم ةرمتسملا ةعباتملاو

 نيذلا يدانلا يبحم لكلو ء«مئادلا هيجوتلاو

 اذه ىلإ هب ءاقترالا يف نومهاسيو اومهاس

 ققحتي فوس هللا ءاش نإو .ليمجلا ىوتسملا

 بيرقلا يف هوُبِحُم هانمتيام لك ةدحولا يدانل

 ؤ . لجاحلا

 يف ينوحماسي نأ روضحلا ةداسلا نم وجرأو

 ةيضايرلا ةطشنألا هذه نع ريبعتلا ةقد مدع

 عمو ءاهيلع قفتملا ةعئاشلا ةثيدحلا تاحلطصملاب

 نع يتءارقو يتفرعم بسحب تدهتجا ينإف ؛كلذ
 نيدلا ةياعرو اهب مالسإلا ةلصو ةثيدحلا ةضايرلا
 .اهنم بيطلا حلاصلل فينحلا

 اهنع ىضايرلا ثيدحلا نقتي دقف «.كلذلو

 الماعتو ةلص عسوأو غلبأ وه نم اهديجُيَو
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 تسل تنك نإو ينإو «ناديملا اذهل ةسراممو

 بابشلا عجشأو ةضايرلا بحأ ينكل ءًايضاير
 . اهتسرامم ىلع

 يف اندالوأو انبابش كرتشي نأ يغبني :لوقأو

 يناوخإو يبابحأ وعدأو ةيضايرلا ةطشنألا هذه

 يداونلا يف يرجيام ىلع اورصتقي ال نأ يدالوأو

 انءانبأ ملعن نأ دبال لب ءطقف ةركلا تايرابم نم

 ةحابسلا نم ةيضايرلا ةطشنألا عاونأ انبابشو
 ةعراصملاو (ةيسورفلا) ليخلا بوكرو يمرلاو

 اذإ يتلا ةددعتملا ةطشنألا نم اهريغو «ةقباسملاو

 نطولل ةيامح مظعأ اهيف ناك ءريخلل اهانرمثتسا

 نم ةاّمكلاو ةاَّمُحلا جيرختب قالخألاو نيدلاو

 «لبقتسملا لمأو «ةمألا ءاجر مه نيذلا بابشلا

 ةتباثلا ةنيتملا اهعالقو ةنيصحلا دالبلا نوصحو

 اهيفو «مهدالب اهنأل دالبلا ىلع راغت يتلا ةرويغلا

 ناسنإلاو «مهلاومأو مهضارعأو مهتويبو مهلهأ
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 زعأ الو ءهب قلعتيو هصخيام ىلع نوكيام صرحأ
 .لاملاو ضرعلاو سفنلاو ضرألاو نيدلا نم

 انبابشل رسي يذلا ىلاعتو هناحبس هللا دمحنو
 اهريوطتو يداونلا هذه باوبأ حتفب بابسألا

 نييعتو اهيلع فارشإلاو ءاهب ةيانعلاو اهميظنتو
 مايقلل نيصلخملا نيبرملا نيدشرملا ةذتاسألا

 :كللذب

 ىلعو ةعاقلا هذه يف انعم سلجي مهنم ريثكو

 هظفح ينامي هدبع دمحم روتكدلا يلاعم مهسأر

 نأل .يدانلا اذه ىلع نيمئاقلا نم هناوخإو هللا

 هذه ىلإ اهيف بابشلا لخدي يتلا ةرتفلا هذه
 . ةقيقد ةعباتمو ةبقارم ىلإ جاتحت يداونلا

 خألا ذاتسألا هعم نوكي نأ يغبني انه بابشلاف

 ةدجا روت لولو نمر مشلا يلع هلذتوا ةدشرر :ىذلا
 :لوقأ الو .ةضايرلا ةلظم تحتو ء«يدانلا يف
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 وأ دهاعم وأ سرادم ىلإ يداونلا لوحت نأ ديرن

 :لوقأ امنإو «طقف ةيملع تاودن وأ تارضاحم

 بابشلا لابقإ ةصرف منتغنف هذه عم ىيتأت نأ

 اذهو) اهقيقحتو ةيندبلا ةيضايرلا مهتابغر عابشإل

 تامولعملا مهيطعتف (سفنلل بوبحم رمأ

 ريخلا باوبأ مهل حتفنو ءةقداصلاو ةحيحصلا

 ءاوس ىلإ مهيدهيام ىلع مهلدنو «حالفلاو

 ادييسلا '

 دمحم انديس ىلع هللا ىلصو قيفوتلا هللابو اذه

 ملسو هبحصو هلآ ىلعو .

 هبتكو

 يسحلا ىكلافلا يولع نيددعشتم ديقلا
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 تاعوضوملا سرهف

 6-4 م.م ينامي هذبع لمحم روتكدلا ةمدقم

 اند نين ب ع تالاوملا ةمالقم
 01 ب و و ونود ل ا ا ا مدقملا ةملك

 1١1-١4 ملسملا بابشلا ةئشنتل ةضايرلاب مالسإلا ةيانع

 ١9-75 اهي فينحلا نيدلا مامتهاو ةضايرلاب نيدلا ةيانع

 تك ةضايرلاب نيدلا ةلص

 1 م ا ا و ا ا يمرلا

 6125317 ا ا ا ما نختم ليخلا قابس

 ةهقةحقل داو م دو مع دصاقملا بسحب ليخلا عاونأ

 ةاخوف هوا يطول هك اهبيردتو لويخلا ةيبرت

 هال-55 ...ليخلا يف فيلأتلاب مالسإلا ءاملع ةيانع

 1 تر ل ع لا ل ا حالسلاب بعللا

 ا م ل ل ةعراصملا

 ناحل“ را ةيمالسإلا ةيبرعلا ةعراصملا

 اعلا وفل هما هم سم برعلا نيعراصملا رهشأ



١ 6 

 ا ا ا ا ودعلا قابس

 مالا ا ورمل حلا هل وا ل تافاكملاو زئاوجلا

 7١-85 . . . . تابسانملاب لافتحالاو ةيضايرلا ةطشنألا

 ا ا ةضايرلاو ِهيِلَي لوسرلا

 نعع ا ل ردب ىلإ ةضايرلا

 ا ااا 0 فوفصلا ميظنت

 اا 1 1 1 1 0 ا هبر ّدَلْيَع هؤاعد

 !اسلا ا يخيرات موي ردب موي

 ريع واج مات قاع د ةروكشم ةيضاير فقاوم

 ا روح مم مل اج نعال ال ميريتفتلا

 ١5١-١55 ... .ردب مويو ردب لهأل صئاصخو تامارك

 يع ل ا سام رصنلا ءالعإو ةجيتنلا

 نياك ل مزمز ىلإ ةضايرلا نم

 را ا ةضايرلاو مزمزو يعفاشلا

 1م 2 ل ا ةيضايرو ةيويندو ةينيد تاين

 111 ا قالخألاو ةضايرلا

 18151015 6 ا ةينادحولا ىلإ ةدحولا نم

 0 لااا 0 تاعوضوملا سرهف
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